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Newstrend Ketenagakerjaan 

29 Juni 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 
Gandeng Austria, BLK Maritim Dikembangkan di 
Serang Banten 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam 

mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang . Kegiatan ini bertujuan 

untuk mendukung program prioritas Pemerintah dalam pengembangan sektor maritim 

Indonesia. 

Ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim ini terdiri dari 4 komponen pekerjaan 

utama yaitu konstuksi gedung; pengadaan peralatan pelatihan; pengembangan 

kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan yang sesuai dengan standar Austria 

yang diakui di Eropa, tentunya dengan sentuhan kontekstualisasi kebutuhan lokal di 

Indonesia; dan pelatihan instruktur dan manajemen. Selain di Serang, kerja sama 

pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di Medan dan Makassar.. 
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Judul Berantas PMI Non Prosedural, Lombok Barat MoU Dengan BP2MI 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Perlindungan PMI 

Halaman/URL https://rri.co.id/mataram/daerah/1095431/berantas-pmi-non-
prosedural-lombok-barat-mou-dengan-bp2mi 

Jurnalis Muh. Halwi 

Tanggal 2021-06-29 08:58:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Benny Rhamadani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Namun, 
banyak masyarakat yang kembali dengan tangan kosong ke tanah air mereka 

neutral - Benny Rhamadani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Kenapa 
seorang presiden berpesan demikian? Itu karena PMI adalah penyumbang devisa terbesar kedua 
di negara ini setelah migas 

neutral - Benny Rhamadani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Satu-satunya 
kabupaten/kota yang langsung menangkap kerja sama ini adalah Kabupaten Lombok Barat. Itu 
adalah salah satu bukti Lombok Barat serius dalam menangani persoalan ini 

positive - H Fauzan Khalid (Bupati Lombok Barat) Itu semua betul-betul karena masyarakat kita, 
karena itulah kewajiban bagi kita semua untuk terus berusaha melindungi para pekerja migran 
kita, dan hari ini kita akan mulai perlindungan itu 

negative - H Fauzan Khalid (Bupati Lombok Barat) Seorang calo itu tidak berat untuk 
menyampaikan kebohongan, jadi yang akan menjadi terdepan untuk kasus ini adalah kepala 
desa 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). MoU ini bertujuan untuk sinergi pemberantasan 
indikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang berasal dari Lombok 
Barat. Ketua BP2MI Benny Rhamadani mengatakan, PMI non prosedural selama ini menjadi 
korban calo yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang banyak dan pekerjaan 
yang enak. 
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BERANTAS PMI NON PROSEDURAL, LOMBOK BARAT MOU DENGAN BP2MI 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). MoU ini bertujuan untuk sinergi pemberantasan 
indikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang berasal dari Lombok 
Barat. 

Ketua BP2MI Benny Rhamadani mengatakan, PMI non prosedural selama ini menjadi korban calo 
yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang banyak dan pekerjaan yang enak. 

"Namun, banyak masyarakat yang kembali dengan tangan kosong ke tanah air mereka," kata 
Ketua BP2MI Benny Rhamadani, Senin (28/6/2021) Mengantisipasi hal ini, BP2MI berjanji akan 
melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia menegaskan, statemen merupakan 
pesan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 

"Kenapa seorang presiden berpesan demikian? Itu karena PMI adalah penyumbang devisa 
terbesar kedua di negara ini setelah migas," katanya. 

Oleh karena itu, dia mengajak Pemda Lobar untuk bersinergi tidak memberi kesempatan kepada 
para calo karena kasus seperti ini termasuk kejahatan internasional dan sangat merugikan bagi 
Bangsa Indonesia. 

Benny juga memuji Lombok Barat dalam kecepatannya membangun relasi dan koneksi dalam 
pemanfaatan potensi yang dinahkodai Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid. 

"Satu-satunya kabupaten/kota yang langsung menangkap kerja sama ini adalah Kabupaten 
Lombok Barat. Itu adalah salah satu bukti Lombok Barat serius dalam menangani persoalan ini," 
katanya. 

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan PMI penyumbang devisa 
terbesar kedua itu murni dari anugerah Allah SWT terhadap bangsa ini. 

"Itu semua betul-betul karena masyarakat kita, karena itulah kewajiban bagi kita semua untuk 
terus berusaha melindungi para pekerja migran kita, dan hari ini kita akan mulai perlindungan 
itu," ujar Fauzan. 

Fauzan juga mengatakan akan meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan untuk mengundang 
semua kepala desa untuk mensosialisasikan MoU tersebut. 

"Seorang calo itu tidak berat untuk menyampaikan kebohongan, jadi yang akan menjadi 
terdepan untuk kasus ini adalah kepala desa," katanya. 

Untuk menindaklanjuti MoU ini, lanjutnya, kepala desa ikut berkalaborasi bertanggung jawab 
kepada masyarakat yang akan bekerja di luar negeri. 
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Judul Gandeng Austria, BLK Maritim Dikembangkan di Serang Banten 

Nama Media pikiran-rakyat.com 

Newstrend BLK Maritim 

Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-012132267/gandeng-
austria-blk-maritim-dikembangkan-di-serang-banten 

Jurnalis Satrio Widianto 

Tanggal 2021-06-29 08:50:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ingin menyampaikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas komitmennya dalam membantu kegiatan 
pengembangan BLK Maritim di Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara Groundbreaking, pembangunan 
workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga langkah nyata pemerintah Indonesia, 
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor 
maritim 

positive - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Tentu saya akan sangat concern 
dan intens memantau perkembangan project ini setelah dilaksanakannya ground breaking ini, 
hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi pekerja Indonesia nantinya khususnya 
bidang pariwisata maritim 

neutral - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Nantinya dari kerja sama ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat sekitar BBPLK 
Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia ke depannya 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang . Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program 
prioritas Pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. "Saya ingin menyampaikan 
apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas komitmennya dalam 
membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujar Menteri Ketenagakerjaan ini 
Ida Fauziyah. 
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GANDENG AUSTRIA, BLK MARITIM DIKEMBANGKAN DI SERANG BANTEN 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang . Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program 
prioritas Pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. 

"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas 
komitmennya dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan ini Ida Fauziyah. 

Menaker Ida menyampaikan hal tersebut pada acara Penandatanganan MoU, Pengukuhan 
Pengurus Forum FKLPI, dan Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK Maritim 
di BBPLK Serang, Banten, Senin 28 Juni 2021. 

Menaker Ida mengatakan, ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim ini terdiri dari 4 
komponen pekerjaan utama yaitu konstuksi gedung; pengadaan peralatan pelatihan; 
pengembangan kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan yang sesuai dengan standar 
Austria yang diakui di Eropa, tentunya dengan sentuhan kontekstualisasi kebutuhan lokal di 
Indonesia; dan pelatihan instruktur dan manajemen. 

Sebagai informasi, selain di Serang, kerja sama pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di 
Medan dan Makassar. 

Menaker Ida lebih lanjut menambahkan kerja sama Kemnaker dengan pemerintah Austria di 
BBPLK Serang ini merupakan pengembangan secara komprehensif atas 4 program kejuruan 
pelatihan yang saat ini sudah ada, yaitu teknik mekanik, las/ welding, listrik/ electric dan 
mekatronik, khususnya penguatan untuk kejuruan las dan listrik. 

Selain Pemerintah Austria, kerja sama ini didukung juga oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan 
Kementerian Keuangan. 

"Acara Groundbreaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga 
langkah nyata pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam 
mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim," kata Menaker Ida. 

Sementara itu, Duta Besar Austria di Indonesia, Johannes Peterlik sangat mengapresiasi atas 
dibangunnya workshop pelatihan vokasi bidang maritim yang ada di BBPLK Serang ini. 

"Tentu saya akan sangat concern dan intens memantau perkembangan project ini setelah 
dilaksanakannya ground breaking ini, hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi 
pekerja Indonesia nantinya khususnya bidang pariwisata maritim," kata Dubes Johannes. 

Menurut dia, proyek ini nantinya akan dapat mengedukasi masyarakat khususnya para pekerja 
tentang pentingnya penguasaan kompetensi bidang pariwisata maritim untuk bisa mengenalkan 
pariwisata kepada wisatawan, kita perlu memperkenalkannya dari hal terkecil. 

"Nantinya dari kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya 
bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia 
ke depannya," ucapnya.***. 
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Judul Pemohon Kartu Kuning Meningkat 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Pembuatan Kartu Kuning 

Halaman/URL Pg17 

Jurnalis 38 

Tanggal 2021-06-29 07:10:00 

Ukuran 100x194mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 16.500.000 

News Value Rp 82.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Heryu Purwanto (Kasi Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
(Dinperinaker) Kota Pekalongan) Walaupun belum memiliki ijazah, mereka bisa menggunakan 
surat keterangan lulus (SKL). Kalau biasanya dalam satu hari hanya 5-10 pemohon, tapi dalam 
seminggu terakhir ini 10-20 orang per hari 

positive - Heryu Purwanto (Kasi Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
(Dinperinaker) Kota Pekalongan) Ketentuan baru, sebelum ada sistem online, para pemohon 
harus melampirkan fotokopi ijazah yang harus dikumpulkan, mencetak foto, kalau sekarang 
sudah tidak ada. Foto, ijazah, dan E-KTP sekarang hanya lewat softcopy. Tidak usah mengisi 
formulir kembali secara manual, namun diisi secara digital melalui website e-makaryo, sistem 
bursa kerja online milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

positive - Heryu Purwanto (Kasi Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
(Dinperinaker) Kota Pekalongan) Ketentuan baru, sebelum ada sistem online, para pemohon 
harus melampirkan fotokopi ijazah yang harus dikumpulkan, mencetak foto, kalau sekarang 
sudah tidak ada. Foto, ijazah, dan E-KTP sekarang hanya lewat softcopy. Tidak usah mengisi 
formulir kembali secara manual, namun diisi secara digital melalui website e-makaryo, sistem 
bursa kerja online milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

positive - Heryu Purwanto (Kasi Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
(Dinperinaker) Kota Pekalongan) Jika dibutuhkan untuk pencetakan kartu kuning), silakan 
datang langsung ke kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dengan 
membawa persyaratan pembuatan kartu kuning. 

 

Ringkasan 

Pascakelulusan. permohonan pembuatan kartu kuning (AKI) di Kota Pekalongan meningkat. 
Peningkatan ini didorong oleh banyak lulusan baru yang memerlukannya sebagai salah satu 
persyaratan melamar kerja. Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan melalui Kepala Seksi 
Penempatan Kerja Heryu Purwanto mengungkapkan, pemohon kartu kuning atau kartu pencari 
kerja. dalam satu minggu terakhir ini ada peningkatan, karena banyak lulusan anak sekolah yang 
ingin langsung melamar pekerjaan. 
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PEMOHON KARTU KUNING MENINGKAT 

Pascakelulusan. permohonan pembuatan kartu kuning (AKI) di Kota Pekalongan meningkat. 
Peningkatan ini didorong oleh banyak lulusan baru yang memerlukannya sebagai salah satu 
persyaratan melamar kerja. 

Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan melalui Kepala Seksi Penempatan Kerja Heryu Purwanto 
mengungkapkan, pemohon kartu kuning atau kartu pencari kerja. dalam satu minggu terakhir 
ini ada peningkatan, karena banyak lulusan anak sekolah yang ingin langsung melamar 
pekerjaan. 

"Walaupun belum memiliki ijazah, mereka bisa menggunakan surat keterangan lulus (SKL). Kalau 
biasanya dalam satu hari hanya 5-10 pemohon, tapi dalam seminggu terakhir ini 10-20 orang 
per hari," tutur Heryu di ruang kerjanya, Rabu (28/6). 

Dominasi Lulusan SMA-SMK 

Heryu menyebutkan, sejak awal 2021 hingga menjelang akhir Juni 2021 ini tercatat sudah ada 
269 pencari kerja yang aktif mendaftar ke Dinperinaker Kota Pekalongan dan didominasi lulusan 
SMA dan SMK. Sementara itu, untuk lulusan S-1 belum ada kenaikan signifikan. Paling hanya 1-
3 orang per hari. 

"Ketentuan baru, sebelum ada sistem online, para pemohon harus melampirkan fotokopi ijazah 
yang harus dikumpulkan, mencetak foto, kalau sekarang sudah tidak ada. Foto, ijazah, dan E-
KTP sekarang hanya lewat softcopy. Tidak usah mengisi formulir kembali secara manual, namun 
diisi secara digital melalui website e-makaryo, sistem bursa kerja online milik Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah." papar Heryu. 

Dengan sistem tersebut, tambahnya. para pencari kerja bisa membuat surat AKI secara online. 
"Jika dibutuhkan untuk pencetakan kartu kuning), silakan datang langsung ke kantor Dinas 
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dengan membawa persyaratan pembuatan 
kartu kuning." (A 15-38) 

caption: 

URUS KARTU KUNING: Seseorang pencari kerja mengurus kartu kuning di Disperinaker Kota 
Pekalongan untuk memenuhi persyaratan membuat lamaran kerja, Rabu (28/6). (38) 
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Judul Sejumlah Tenaga Kerja Asal China Minta Divaksin, tetapi Ditolak 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2021/06/29/064347478/sejumlah-
tenaga-kerja-asal-china-minta-divaksin-tetapi-ditolak 

Jurnalis Kontributor Banten, Acep Nazmudin 

Tanggal 2021-06-29 06:43:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Handi (Penerjemah) Dapat pesan dari bosnya, ini lokasi vaksin bisa untuk TKA, dikasih 
alamatnya hingga foto tempatnya. Pas saya lihat, loh ini jauh sekali di Rangkasbitung, perjalanan 
2 jam dari Jakarta 

negative - Handi (Penerjemah) Perusahaannya karyawannya ratusan, bisa jadi pada ke sini, 
karena info dari bosnya di sini bisa vaksin, hanya bawa paspor saja 

negative - Firman Rahmatullah (Juru Bicara Satgas Co-vid-19 Kabupaten Lebak) Kalau enggak 
punya KTP tidak bisa dicatat NIK-nya, jadi harus WNI 

neutral - Firman Rahmatullah (Juru Bicara Satgas Co-vid-19 Kabupaten Lebak) Tadi juga ada 
dari perusahaan asing, sudah punya KTP domisili Tangerang, kita proses 

 

Ringkasan 

Sejumlah tenaga kerja asing (TKA) asal China mendatangi Klinik Polres Lebak di Rangkasbitung, 
Senin (28/6/2021). Mereka ingin mendapatkan vaksin Covid-19. Namun, permintaan mereka 
ditolak lantaran tidak memilik kartu tanda penduduk (KTP). 

 

SEJUMLAH TENAGA KERJA ASAL CHINA MINTA DIVAKSIN, TETAPI DITOLAK 

Sejumlah tenaga kerja asing (TKA) asal China mendatangi Klinik Polres Lebak di Rangkasbitung, 
Senin (28/6/2021). Mereka ingin mendapatkan vaksin Covid-19. Namun, permintaan mereka 
ditolak lantaran tidak memilik kartu tanda penduduk (KTP). 

Pantauan Kompas.com di lokasi, belasan orang yang didominasi pria berkumpul di halaman Klinik 
Polres Lebak. 

Mereka berbicara dengan bantuan penerjemah, mengutarakan maksud untuk mengikuti 
vaksinasi. 
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Mereka membawa dokumen berupa paspor yang ditunjukkan petugas tersebut. 

Petugas klinik kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menerima vaksin, lantaran tidak 
memiliki KTP. 

Salah seorang penerjemah bernama Handi mengatakan, sejumlah TKA tersebut datang dari 
Jakarta. 

Mereka mendapatkan informasi bahwa vaksinasi di Rangkasbitung bisa untuk TKA, dengan 
syarat hanya menunjukkan paspor. 

"Dapat pesan dari bosnya, ini lokasi vaksin bisa untuk TKA, dikasih alamatnya hingga foto 
tempatnya. Pas saya lihat, loh ini jauh sekali di Rangkasbitung, perjalanan 2 jam dari Jakarta," 
kata Handi kepada wartawan di Klinik Polres Lebak, Rangkasbitung, Senin. 

Handi sempat meyakinkan kepada para TKA tersebut bahwa lokasi yang dimaksud cukup jauh. 

Namun, mereka kukuh mau datang karena berdasarkan informasi hanya tempat di 
Rangkasbitung ini yang bisa melayani vaksinasi untuk TKA. 

Mereka merupakan pekerja di perusahaan pemasangan kaca di Kawasan Juanda, Jakarta. 

Handi membawa tiga orang yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut untuk divaksin di 
Rangkasbitung. 

Selain ketiga orang tersebut, menurut Handi, dipastikan ada banyak pekerja perusahaan itu yang 
datang ke Rangkabitung untuk vaksinasi. 

"Perusahaannya karyawannya ratusan, bisa jadi pada ke sini, karena info dari bosnya di sini bisa 
vaksin, hanya bawa paspor saja," kata Handi. 

Setelah ditolak, Handi dan rombongannya kemudian pergi kembali ke Jakarta. 

Juru Bicara Satgas Covid-19 Lebak dokter Firman Rahmatullah mengatakan, syarat vaksinasi 
memang harus menunjukkan KTP. 

Jika tidak punya KTP, maka tidak bisa menerima vaksin. 

"Kalau enggak punya KTP tidak bisa dicatat NIK-nya, jadi harus WNI," kata dia. 

Firman mengatakan, sebelumnya ada banyak pekerja perusahaan asing yang datang untuk 
vaksinasi ke Rangkasbitung. 

Namun mereka merupakan WNI karena sudah memiliki KTP. 

"Tadi juga ada dari perusahaan asing, sudah punya KTP domisili Tangerang, kita proses," kata 
dia. 
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Judul Tangkal Penularan COVID-19, Apical Gelar Vaksinasi Gotong Royong di 
Dumai 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/468976/174/tangkal-penularan-
covid-19-apical-gelar-vaksinasi-gotong-royong-di-dumai-1624921561 

Jurnalis Nuriwan Trihendrawan 

Tanggal 2021-06-29 06:11:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ferry Siahaan (Manager SSL Apical Group) Perusahaan berupaya semaksimal mungkin 
mengimbau para karyawan untuk melaksanakan vaksin COVID-19 

positive - Ferry Siahaan (Manager SSL Apical Group) Pada tahap pertama, 162 orang karyawan 
mengikuti vaksinasi ini. Tahap kedua rencananya dilanjutkan pada bulan Juli 2021 

positive - dr Syaiful (Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai) Saya berharap perusahan-perusahan 
lain di Kota Dumai dapat mengikuti jejak Apical dan melaksanakan program vaksinasi gotong 
royong sepertiini 

 

Ringkasan 

Vaksinasi massal COVID-19 bagi ratusan pekerja Apical group, bagian dari Royal Golden Eagle 
(RGE) digelar di kawasan Lubuk Gaung, Dumai, Riau, Senin (28/6/2021). Program vaksinasi 
gotong royong ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan di Balikpapan, Medan dan Marunda. 
Program vaksinasi gotong royong ini merupakan bentuk sinergi antara swasta dengan 
pemerintah dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinnasional dan dapat berkontribusi positif 
untuk sektor kesehatan dan ekonomi. Diharapkan vaksinasi ini selain bisa melindungi kesehatan 
para pekerjan juga mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

 

TANGKAL PENULARAN COVID-19, APICAL GELAR VAKSINASI GOTONG ROYONG DI 
DUMAI 

Vaksinasi massal COVID-19 bagi ratusan pekerja Apical group, bagian dari Royal Golden Eagle 
(RGE) digelar di kawasan Lubuk Gaung, Dumai, Riau, Senin (28/6/2021). Program vaksinasi 
gotong royong ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan di Balikpapan, Medan dan Marunda. 

Program vaksinasi gotong royong ini merupakan bentuk sinergi antara swasta dengan 
pemerintah dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinnasional dan dapat berkontribusi positif 
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untuk sektor kesehatan dan ekonomi. Diharapkan vaksinasi ini selain bisa melindungi kesehatan 
para pekerjan juga mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

Koopsau II Gelar Vaksinasi Covid-19 Massal di Bandara Sultan Hasanuddin Manager SSL Apical 
Group, Ferry Siahaan menjelaskan bahwa vaksinasi yang dilaksanakan bekerjasama dengan 
Klinik Citra Medika sebagai vaksinator bersertifikasi. 

"Perusahaan berupaya semaksimal mungkin mengimbau para karyawan untuk melaksanakan 
vaksin COVID-19," kataFerry dalam keterangannya, Selasa (29/6/2021). 

Dia menambahkan pelaksanaan vaksinasi ini merupakan bentuk upaya perusahaan untuk 
menjaga kesehatan para karyawan dan mensukseskan program vaksinasi nasional guna 
memutus rantai penyebaran virus COVID-19. 

"Pada tahap pertama, 162 orang karyawan mengikuti vaksinasi ini. Tahap kedua rencananya 
dilanjutkan pada bulan Juli 2021," terangnya. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, dr Syaiful yang hadir di lokasi berterimakasih dengan 
pelaksanaan vaksinasi Sinofarm bagi para ratusan karyawan tersebut. "Saya berharap 
perusahan-perusahan lain di Kota Dumai dapat mengikuti jejak Apical dan melaksanakan 
program vaksinasi gotong royong sepertiini," ujarnya. 

(shf). 
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Judul Lowongan Kerja Terbaru di Bandung, Fresh Graduate Bisa Daftar, 
Simak di Sini 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Lowongan Kerja di Bandung 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/06/29/lowongan-kerja-terbaru-di-
bandung-fresh-graduate-bisa-daftar-simak-di-sini 

Jurnalis Ravianto 

Tanggal 2021-06-29 04:43:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

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

 

LOWONGAN KERJA TERBARU DI BANDUNG, FRESH GRADUATE BISA DAFTAR, 
SIMAK DI SINI 

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

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

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

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

Persyaratan khusus: Berpengalaman menjadi server. 

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

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

Status: Lajang. 

Minimal pengalaman: Fresh graduate. 
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Untuk info lebih lengkap, akses laman berikut ini: LINK. 

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

- Teliti dan gesit dalam melakukan pekerjaan. 

- Menguasai Blender, Photoshop, dan Adobe Illustrator. 

- Memiliki kemampuan dalam editing dan advertising. 

- Kreatif dan inovatif dalam membuat konten di Social Media. 

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

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

- Sesuaikan konten dengan platform yang dipilih. 

- Evaluasi konten yang telah ditayangkan. 

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

- Mampu berkomunikasi dengan baik. 

- Teliti dan gesit dalam melakukan pekerjaan. 

- Menguasai Blender, Photoshop, dan Adobe Illustrator. 

- Memiliki kemampuan dalam editing dan advertising. 

- Memiliki kemampuan membuat animasi 3D. 

- Kreatif dan inovatif dalam membuat konten di Social Media. 

- Penempatan kerja di Bandung. 

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

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

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

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

- Buat dokumentasi teknis yang benar. 

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

- Akrab dengan AWS/GCP. 

- Akrab dengan GIT/SVN. 

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

- Lebih suka orang yang berhati-hati dan sabar. 

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

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

(Tribunjabar.id/Yongky Yulius). 
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Judul Penyerapan Tenaga Kerja Lebih Selektif 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Penyerapan Tenaga Kerja 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis G-1 

Tanggal 2021-06-29 04:40:00 

Ukuran 173x98mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 17.300.000 

News Value Rp 51.900.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Industri lebih selektif dalam menyerap tenaga kerja akibat adanya pandemi Covid-19. Perubahan 
ini membuat persaingan untuk mendapat pekerjan semakin sulit. Demikian disampaikan Direktur 
Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek), Wikan Sakarinto, dalam Diskusi Publik "Masa Pandemi Saatnya Tingkatkan 
Kompetensi Diri" di Jakarta, Senin (28/6). 

 

PENYERAPAN TENAGA KERJA LEBIH SELEKTIF 

Industri lebih selektif dalam menyerap tenaga kerja akibat adanya pandemi Covid-19. Perubahan 
ini membuat persaingan untuk mendapat pekerjan semakin sulit. 

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Wikan Sakarinto, dalam Diskusi Publik 
"Masa Pandemi Saatnya Tingkatkan Kompetensi Diri" di Jakarta, Senin (28/6). 

"Industri yang akan menyerap tenaga kerja kompeten akan semakin selektif" ujar Wikan. 

Dia menambahkan kondisi ini diperburuk dengan lesunya pertumbuhan ekonomi baik di 
Indonesia maupun dunia. 

"Ini menjadi tantangan bagi tenaga kerja kita agar mereka bisa benar-benar survive dengan 
kompetensi," jelasnya. 

Kompetensi Baru 

Lebih jauh, Wikan menjelaskan, adanya pandemi Covid-19 membuat perusahaan perlu karyawan 
dengan kompetensi dan kemampuan baru. Pandemi Covid-19 telah mendisrup-si banyak hal 
yang harus di-adaptasi industri. 

Dia menambahkan, para tenaga kerja tidak cukup hanya memiliki kompetensi dasar. Mereka 
harus meningkatkan kualitasnya agar terserap industri. 



 

17 
 

Wikan menekankan upaya Kemendikbud ristek merespons kondisi pandemi tersebut sekaligus 
menyongsong bonus demografi salah satunya fokus pada peningkatan kualitas lembaga kursus 
dan pelatihan. Menurutnya, dalam piramida dunia kerja, lembaga kursus dan pelatihan memiliki 
porsi paling besar dalam penyiapan tenaga kerja. 

"Ini merupakan pendidikan nonformal vokasi yang benar-benar diharapkan dapat 
menyelamatkan bonus demografi," katanya. 

Wikan menyebut, saat ini ada sekitar 16 ribu lembaga kursus dan pelatihan di seluruh Indonesia. 
Keberadaannya menjadi tanggung jawab bersama agar jejaring tersebut dapat menghasilkan 
tenaga kerja lebih banyak. Lulusannya juga diharapkan memiliki kemampuan dan kompetensi 
sesuai dengan kebutuhan indusri. 

Wikan menilai, Direktorat Kursus dan Pelatihan sangat inovatif merilis program-program 
pengembangan kursus dan kewirausahaan untuk lembaga kursus serta pelatihan," tandasnya. 

ruf/G-1 
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Judul Mengelola Klaim Jaminan Ketenagakerjaan 

Nama Media Kontan 

Newstrend Jaminan Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg15 

Jurnalis Opini 

Tanggal 2021-06-29 04:25:00 

Ukuran 334x262mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 70.975.000 

News Value Rp 212.925.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Amanat Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, 
mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan mempublikasikan laporan pengelolaan program dan laporan 
keuangan tahunan yang telah diaudit, yaitu aset Dana Jaminan Sosial (DJS) dan Aset BPJS 
Ketenagakerjaan. Tangal 31 Mei 2021, BPJS Ketenagakerjaan merilis laporan keuangan aset DJS 
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan 
Jaminan Pensiun (JP) serta aset BPJS Ketenagakerjaan, periode 1 Januari hingga 31 Desember 
2020. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan publik BPJS 
Ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat, khususnya untuk pemberi kerja dan 
pekerja/buruh. 

 

MENGELOLA KLAIM JAMINAN KETENAGAKERJAAN 

Amanat Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, 
mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan mempublikasikan laporan pengelolaan program dan laporan 
keuangan tahunan yang telah diaudit, yaitu aset Dana Jaminan Sosial (DJS) dan Aset BPJS 
Ketenagakerjaan. 

Tangal 31 Mei 2021, BPJS Ketenagakerjaan merilis laporan keuangan aset DJS Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun 
(JP) serta aset BPJS Ketenagakerjaan, periode 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Laporan ini 
merupakan bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan publik BPJS Ketenagakerjaan kepada 
sel uni h masyarakat, khususnya untuk pemberi kerja dan pekerja/buruh. 

Dengan laporan ini publik dapat mengetahui dan memahami kinerja BPJS Ketenagakerjaan 
dalam mengelola empat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di tahun 2022, BPJS 
Ketenagakerjaan akan menambah laporan aset DJS-nya yaitu Program Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan (JKP), yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja junto PP No. 37 
Tahun 2021. 
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Dampak Pandemi 

Membaca laporan pengelolaan program dan keuangan 2020 tersebut, tampak kondisi pandemi 
Covid-19 sangat mempengaruhi pengelolaan aset DJS dan aset ketenagakerjaan. Dari sisi 
pendapatan iuran, program JKK dan JKm mengalami penurunan sementara pendapatan iuran 
JHT dan JP hanya naik sebesar 4,06% dan 5,97%, yang di tahun-tahun sebelumnya bisa 
menorehkan kenaikan pendapatan iuran sampai dua digit. 

Penurunan pendapatan iuran ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah memberikan relaksasi 
iuran JKK dan JKm selama 6 bulan berupa diskon pembayaran iuran JKK dan JKm sebesar 99%, 
dari Agustus 2020 hingga Januari 2021. Dengan kebijakan ini pendapat iuran JKK turun Rp 2,13 
triliun dan iuran JKm turun Rp 990 miliar. Kebijakan relaksasi ini ditujukan untuk membantu cash 
flow perusahaan dan memastikan kepesertaan pekerja di JKK dan JKm tenis aktif sehingga 
pekerja tetap terlindungi. 

Selain alasan relaksasi, penurunan pendapatan iuran JKK dan JKm ini pun disebabkan adanya 
PHK dan dirumahkannya pekerja tanpa upah akibat pendemi, yang juga menyasar penurunan 
kenaikan pendapat an iuran JHT dan JP. Untuk Program JHT tidak ada kebijakan relaksasi, 
sementara di program J P ada relaksasi berupa penundaan pembayaran iuran, meskipun tetap 
juga harus dibayarkan nantinya. 

Penurunan pendapatan iuran JKK dan JKm yang disertai naiknya nilai manfaat JKK dan JKm 
sesuai amanat PP No.82 Tahun 2019 menyebabkan rasio klaim JKK naik menjadi 41,07% 
(sebelumnya 26,6%), dan JKm menjadi 73,80% (sebelumnya 30,65%). Meningkatnya jumlah 
PHK menyebabkan rasio klaim JHT menjadi 67,05% (sebelumnya 57,08%). Rasio klaim JP relatif 
rendah sebesar 2,4%. Rasio klaim mengukur besarnya beban klaim terhadap peningkatan 
pendapatan premi. Semakin tingginya rasio ini memberikan informasi tentang buruknya 
kemampuan penjaminan pembayaran klaim. 

Dalam kondisi pandemi, realisasi hasil investasi menunjukkan kenaikan, walaupun tidak sesuai 
dengan rencana kerja yang ditargetkan. Realisasi hasil investasi di 2020 sebesar Rp 32,33 triliun 
atau naik Rp 3,17 triliun (naik 10,9 %) dari tahun 2019. Instrumen investasi dana kelolaan 
terpengaruh kondisi pandemi. 

Penurunan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) menyebabkan meningkatnya unrealizcd loss 
sehingga berdampak pada penurunan realisasi hasil investasi. Penurunan suku bunga Bank 
Indonesia yang terjadi di 2020 tunit mempengaruhi suku bunga deposito, yang alokasi 
penempatan dana kelolaan di instrumen ini sebesar 12% dari seluruh dana kelolaan investasi. 

Rasio klaim yang tinggi, portofolio dana kelolaan yang masih dominan di obligasi pemerintah dan 
deposito, belum ditambahnya alokasi dana di saham dan reksa-dana, serta rencana penempatan 
dana kelolaan berupa penyertaan langsung di Lembaga Pengelola Investasi, meryadi potensi 
kendala peningkatan persentase Yol (year on investment) di 2021. 

Dengan semakin besarnya hasil investasi maka dana kelolaan akan semakin kuat mendukung 
kelangsungan program, dan mendukung kesejahteraan pekerja seperti peningkatan imbal hasil 
JHT dan alokasi dana untuk kesejahteraan pekerja, sesuai prinsip kesembilan jaminan sosial. 

Tantangan ke depan 

Set elah keluarnya kebijakan relaksasi iuran JKK dan JKm di 2020, rasio klaim JKK dan JKm di 
2021 berpotensi tetap tinggi karena adanya kewajiban rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14% dan 
JKm 0,1% dari Pekerja Penerima Upah, ke Program JKP. Di sisi lain biaya klaim akan bertambah 
besar karena peningkatan manfaat di PP No. 82 Tahun 2019 junto Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan (Perme-naker) No. 5 Tahun 2021 yang mengatur pencairan manfaat beasiswa 
bagi maksimal dua anak dari peserta JKK dan JKm yang meninggal dunia 
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Untuk menurunkan rasio klaim JKK dan JKm, dibutuhkan peningkatan kepesertaan JKK dan JKm, 
agar terjadi peningkatan pendapatan iuran. Kehadiran Instruksi Presiden no. 2 Tahun 2021 
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus 
dimaksimalkan dengan dukungan penuh 26 Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, 
agar peningkatan kepesertaan secara signifikan terjadi. Upaya pencegahan kecelakaan kerja dan 
menjaga kesehatan pun harus tenis ditingkatkan untuk menunin tingkat klaim. 

Rasio klaim JHT akan tetap tinggi karena PHK akan terus terjadi di masa pandemi ini. Untuk 
menurunkan klaim rasio JHT, Pemerintah harus mengembalikan ketentuan pencairan JHT sesuai 
Pasal 35 dan Pasal 37 UU No. 40 Tahun 2004, apalagi nantinya pekerja yang ter-PHK akan 
mendapatkan JKP. 

Walaupun rasio klaim JP masih sangat rendah namun belum dilaksanakannya amanat Pasal 28 
ayat (4) PP No. 45 Tahun 2015 yaitu tentang kenaikan iuran JP, akan mempengaruhi ketahanan 
dana JP di masa depan. Selepas pandemi, Pemerintah seharusnya segera menaikan iuran JP 
secara bertahap. 

Koordinasi dan komunikasi seluruh pemangku kepentingan program jaminan sosial 
ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk pengelolaan rasio klaim yang lebih baik lagi, guna 
menjamin keberlangsungan program serta kesejahteraan pekerja. 

Timboel Siregar, 

Koordinator Advokasi BPJS Watch 
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Judul Berita Foto - KEMBANGKAN BLK MARITIM 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend BLK Maritim 

Halaman/URL Pg7 

Jurnalis DOK KEMENAKER 

Tanggal 2021-06-29 04:18:00 

Ukuran 114x240mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 51.300.000 

News Value Rp 256.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

BERITA FOTO - KEMBANGKAN BLK MARITIM 

caption : 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (tengah) bersama Duta Besar Austria untuk Indonesia 
Johannes Peterlik menghadiri acara Groundbreaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK 
Maritim di BBPLK Serang, Banten, kemarin. Untuk mendukung program prioritas pemerintah 
dalam pengembangan sektor maritim Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng 
Pemerintah Austria mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. 

DOK KEMNAKR 
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Judul Tingkatkan Kompetensi Diri Tenaga Kerja 

Nama Media Kompas 

Newstrend Peningkatan Kompetensi Diri 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis ELN 

Tanggal 2021-06-29 04:03:00 

Ukuran 119x53mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 51.170.000 

News Value Rp 153.510.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Peningkatan kompetensi diri dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat menjadi kebutuhan 
semua orang untuk beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Kebutuhan menguasai berbagai 
keterampilan baru untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan keberlangsungan 
perusahaan kini semakin penting.  

 

TINGKATKAN KOMPETENSI DIRI TENAGA KERJA 

Peningkatan kompetensi diri dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat menjadi kebutuhan 
semua orang untuk beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Kebutuhan menguasai berbagai 
keterampilan baru untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan keberlangsungan 
perusahaan kini semakin penting. Tak mesti lewat pendidikan formal, jalur pelatihan dan kursus 
bisa dioptimalkan untuk peningkatan kompetensi baru yang mendesak. Direktur Jenderal 
Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Wikan Sakarinto 
pada diskusi bertajuk "Masa Pandemi, Masanya Tingkatkan Kompetensi Diri", Senin (28/6/2021), 
mengatakan ada sekitar 16.000 lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Keberadaan LKP kini harus 
bisa jadi jejaring sosial untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia. (ELN) 
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Judul 19 TKI Bermasalah di Abu Dhabi Divaksinasi COVID-19 Gratis 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL https://kumparan.com/kumparannews/19-tki-bermasalah-di-abu-dhabi-
divaksinasi-covid-19-gratis-1w24ID4qjso 

Jurnalis kumparan 

Tanggal 2021-06-29 01:01:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Husin Bagis (Duta Besar RI untuk UEA) Alhamdulillah, sebagai salah satu upaya 
melindungi WNI termasuk PMI, kami akhirnya berhasil menyelenggarakan program vaksinasi 
untuk PMI-B di KBRI Abu Dhabi tanpa pungutan biaya atau gratis 

 

Ringkasan 

Sebanyak 19 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) atau TKI Bermasalah di Abu Dhabi, 
Uni Emirat Arab, divaksinasi COVID-19 pada Minggu (27/6/2021). Vaksinasi ini diberikan kepada 
mereka secara gratis oleh KBRI Abu Dhabi dan Pemerintah UEA.Jumlah TKI Bermasalah yang 
terdaftar sebagai penerima vaksinasi ada 22 orang. Tetapi 3 lainnya belum bisa menerima 
suntikan akibat kondisi kesehatan mereka belum memungkinkan.Jika tiga TKI tersebut sudah 
dinyatakan sehat, vaksinasi untuk mereka akan dijadwalkan pada 18 Juli mendatang. Dari total 
22 TKI, 19 di antaranya merupakan tenaga kerja yang ditampung oleh KBRI Abu Dhabi. 
Sementara 3 orang lainnya adalah TKI Bermasalah yang tidak berasal dari penampungan, atau 
PMI-B undocumented (TKI yang tidak memiliki dokumen jati diri). Dikutip dari keterangan resmi 
KBRI Abu Dhabi, vaksin yang digunakan adalah vaksin Pfizer. 

 

19 TKI BERMASALAH DI ABU DHABI DIVAKSINASI COVID-19 GRATIS 

Sebanyak 19 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) atau TKI Bermasalah di Abu Dhabi, 
Uni Emirat Arab, divaksinasi COVID-19 pada Minggu (27/6/2021). Vaksinasi ini diberikan kepada 
mereka secara gratis oleh KBRI Abu Dhabi dan Pemerintah UEA. 

Jumlah TKI Bermasalah yang terdaftar sebagai penerima vaksinasi ada 22 orang. Tetapi 3 lainnya 
belum bisa menerima suntikan akibat kondisi kesehatan mereka belum memungkinkan. 

Jika tiga TKI tersebut sudah dinyatakan sehat, vaksinasi untuk mereka akan dijadwalkan pada 
18 Juli mendatang. 
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Dari total 22 TKI, 19 di antaranya merupakan tenaga kerja yang ditampung oleh KBRI Abu Dhabi. 
Sementara 3 orang lainnya adalah TKI Bermasalah yang tidak berasal dari penampungan, atau 
PMI-B undocumented (TKI yang tidak memiliki dokumen jati diri). 

Dikutip dari keterangan resmi KBRI Abu Dhabi, vaksin yang digunakan adalah vaksin Pfizer. 

Program ini diselenggarakan atas kerja sama dengan Pemerintah Persatuan Emirat Arab, yakni 
Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (MOFAIC) dan Kementerian Kesehatan 
dan Pencegahan (MOHAP). 

“Alhamdulillah, sebagai salah satu upaya melindungi WNI termasuk PMI, kami akhirnya berhasil 
menyelenggarakan program vaksinasi untuk PMI-B di KBRI Abu Dhabi tanpa pungutan biaya 
atau gratis,” kata Duta Besar Indonesia untuk UEA, Husin Bagis. 

Diketahui, masih banyak TKI Bermasalah yang belum memiliki dokumen jati diri di Uni Emirat 
Arab. 

Oleh karena itu, program vaksinasi ini direncanakan untuk bisa berlangsung secara rutin demi 
memfasilitasi mereka. 

Tak hanya PMI-B yang berlokasi di Kota Abu Dhabi, tetapi mereka yang berlokasi di 
penampungan TKI KJRI Dubai juga mendapatkan vaksin gratis pada Senin (28/6/2021) waktu 
setempat. 
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Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210628/12/1410997/kadin-
tegaskan-manipulasi-realisasi-investasi-tak-berdampak-ke-penyerapan-
naker 

Jurnalis Rahmad Fauzan 

Tanggal 2021-06-28 23:59:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 
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Narasumber 

negative - Bob Azzam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia) Jadi, dampaknya tidak langsung ke investor dan penyerapan tenaga kerja. Namun, 
lebih ke policy making terkait dengan penanaman modal ke depannya 

 

Ringkasan 

Hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
yang menemukan adanya indikasi investasi fiktif senilai Rp15,22 triliun dinilai tidak akan langsung 
memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, sebelum adanya 
klarifikasi dan kesimpulan terkait dengan temuan BPK tersebut, maka dampaknya dinilai belum 
akan langsung sampai kepada penyerapan tenaga kerja dari instrumen penanaman modal 
seperti yang dikhawatirkan oleh kalangan ekonom. 

 

KADIN TEGASKAN MANIPULASI REALISASI INVESTASI TAK BERDAMPAK KE 
PENYERAPAN NAKER 

Hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
yang menemukan adanya indikasi investasi fiktif senilai Rp15,22 triliun dinilai tidak akan langsung 
memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Dengan demikian, sebelum adanya klarifikasi dan kesimpulan terkait dengan temuan BPK 
tersebut, maka dampaknya dinilai belum akan langsung sampai kepada penyerapan tenaga kerja 
dari instrumen penanaman modal seperti yang dikhawatirkan oleh kalangan ekonom. 

Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bob Azzam 
menilai alih-alih langsung memengaruhi investor, persoalan tersebut akan lebih memengaruhi 
pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal. 
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"Jadi, dampaknya tidak langsung ke investor dan penyerapan tenaga kerja. Namun, lebih ke 
policy making terkait dengan penanaman modal ke depannya," ujar Bob, Senin (28/6/2021). 

Dengan demikian, dugaan tersebut tidak akan serta merta memperburuk kondisi penyerapan 
tenaga kerja RI yang sebelumnya diproyeksi anjlok tahun ini akibat penerapan PPKM mikro 
setelah terjadi pelonjakan kasus Covid-19 dan meningkatnya okupansi rumah sakit. 

Penyerapan tenaga kerja RI sempat diyakini mampu menyerap hingga 2,5 juta orang tahun ini. 
Namun, perkiraan tersebut kini terpangkas berkurang lebih dari separuhnya, yakni hanya akan 
mencapai 1 juta pekerja karena adanya pelonjakan kasus Covid-19 dan penerapan PPKM mikro. 

Namun, Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya optimistis jumlah tenaga kerja yang terserap 
dari masuknya investasi pada 2021 mampu bertumbuh 13 persen atau setara dengan 1,3 juta 
orang dibandingkan dengan serapan tahun lalu yang hanya berjumlah 1,15 juta orang. 

Terlepas dari persoalan dugaan investasi fiktif dan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga 
kerja dari instrumen penanaman modal, Bob mengatakan hasil temuan tersebut juga mesti 
diklarifikasi dan pihak-pihak lain tidak cepat dalam mengambil kesimpulan. 
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negative - Andi Sihaloho (Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) PHK 
yang dilakukan perusahaan terhadap 4 orang karyawannya itu keputusan yang mengada-ngada 

negative - Andi Sihaloho (Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) 
Ketika mereka mempertanyakan haknya, kok malah perusahaan langsung mengeluarkan surat 
PHK mereka 

negative - Andi Sihaloho (Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) 
Padahal, untuk proses jarak surat teguran pertama ke yang kedua atau ketiga waktunya itu 
berjarak sekitar enam bulan. Ini hanya dalam hitungan jam, langsung PHK 

 

Ringkasan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. ESCO Bintan di kawasan Bintan 
Industrial Estate, Lobam, terhadap sejumlah karyawan dinilai Konsulat Cabang Federasi Serikat 
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bintan, tidak masuk akal. " PHK yang dilakukan 
perusahaan terhadap 4 orang karyawannya itu keputusan yang mengada-ngada," tegas Ketua 
Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Bintan, Andi Sihaloho, Senin (28/6/2021). 

 

MEDIASI DI DISNAKER, SEMOGA ADA TITIK TEMU 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. ESCO Bintan di kawasan Bintan 
Industrial Estate, Lobam, terhadap sejumlah karyawan dinilai Konsulat Cabang Federasi Serikat 
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bintan, tidak masuk akal. 

" PHK yang dilakukan perusahaan terhadap 4 orang karyawannya itu keputusan yang mengada-
ngada," tegas Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Bintan, Andi Sihaloho, Senin 
(28/6/2021). 
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Dijelaskan, dari 4 orang karyawan yang di PHK itu dibagi dalam 2 kelompok kasus. Untuk kasus 
pertama, PHK terhadap 3 orang karyawan yang mempertanyakan haknya. Karena sudah lebih 
dari 5 tahun bekerja, seharusnya status mereka dari karyawan kontrak menjadi karyawan 
permanen. 

" Ketika mereka mempertanyakan haknya, kok malah perusahaan langsung mengeluarkan surat 
PHK mereka," terangnya. 

Kelompok kedua, PHK terhadap seorang karyawan yang langsung menerima Surat Teguran 
pertama, kedua, ketiga, dalam satu hari dan langsung diberikan surat PHK oleh perusahaan. 

" Padahal, untuk proses jarak surat teguran pertama ke yang kedua atau ketiga waktunya itu 
berjarak sekitar enam bulan. Ini hanya dalam hitungan jam, langsung PHK," tambah Andi. 

Andi, berharap melalui mediasi yang akan dilakukan bersama Dinas Tenaga Kerja kabupaten 
Bintan, hari Selasa (29/6), dapat ditemukan kesepakatan antara pihak perusahaan dan pekerja. 
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positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) 
Lombok Barat adalah daerah pertama di NTB, yang pertama mengambil inisiatif menandatangani 
nota kesepahaman dengan BP2MI dalam hal memberikan perlindungan kepada PMI dan 
keluarganya 

neutral - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Kami 
bersyukur dan. Mudahan ini bisa menginspirasi kabupaten/kota lainnya. Sebab, tidak mungkin 
semuanya dilakukan oleh BP2MI 

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Dari 
5,3 juta orang tersebut, sebesar 80 persen kita yakini mereka yang jadi korban penempatan 
ilegal dan sebagian besar di Malaysia, dan Timur Tengah 

neutral - H Fauzan Khalid (Bupati Lombok Barat) Jadi saya rasa itu solusi yang luar biasa dari 
negara untuk PMI. Tidak ada yang sulit, cuma sengaja dibuat bayangan sulit supaya harga 
berangkat kerja ke luar negeri mahal 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat bersama Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia (BP2MI) bersinergi untuk mencegah penempatan pekerja migran Indonesia 
(PMI) secara ilegal oleh kelompok sindikat. Sinergi tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman 
(MoU) yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, dan Kepala BP2MI Benny 
Rhamdani, di Kabupaten Lombok Barat, Senin. 

 

PEMKAB LOMBOK BARAT-BP2MI BERSINERGI CEGAH PENEMPATAN PMI ILEGAL 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat bersama Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia (BP2MI) bersinergi untuk mencegah penempatan pekerja migran Indonesia 
(PMI) secara ilegal oleh kelompok sindikat. 
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Sinergi tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Bupati 
Lombok Barat H Fauzan Khalid, dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani, di Kabupaten Lombok Barat, 
Senin. 

"Lombok Barat adalah daerah pertama di NTB, yang pertama mengambil inisiatif 
menandatangani nota kesepahaman dengan BP2MI dalam hal memberikan perlindungan kepada 
PMI dan keluarganya," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani. 

Selain perlindungan, kata dia, kerja sama tersebut juga dalam rangka menyiapkan sumber daya 
yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat melalui program pelatihan untuk menciptakan calon PMI 
yang terampil dan profesional serta memiliki kompetensi keahlian dan kemampuan berbahasa 
asing. 

BP2MI, kata Benny, sangat bersyukur dengan adanya kerja sama perlindungan PMI yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 

Hal itu membuktikan bahwa semangat dan keinginan kuat daerah untuk memberikan 
perlindungan kepada warganya, baik sebelum penempatan, setelah bekerja hingga tidak lagi 
menjadi PMI. 

"Kami bersyukur dan. Mudahan ini bisa menginspirasi kabupaten/kota lainnya. Sebab, tidak 
mungkin semuanya dilakukan oleh BP2MI," ujarnya. 

Ia juga berharap Pemkab dan DPRD Lombok Barat bisa melahirkan peraturan daerah tentang 
perlindungan PMI. Sebab, NTB merupakan masuk dalam empat besar provinsi yang 
menempatkan PMI di luar negeri. Termasuk juga empat besar provinsi yang menempatkan PMI 
secara tidak resmi. 

Dalam catatan BP2MI, kata Benny, tercatat sebanyak 3,7 juta warga Indonesia bekerja di 150 
negara penempatan. Namun, Bank Dunia merilis jumlahnya sebanyak sembilan juta, sehingga 
ada 5,3 juta yang tidak tercatat dalam sistem negara. 

"Dari 5,3 juta orang tersebut, sebesar 80 persen kita yakini mereka yang jadi korban penempatan 
ilegal dan sebagian besar di Malaysia, dan Timur Tengah," ucapnya pula. 

Sementara itu, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, mengatakan pihaknya akan 
menindaklanjuti kerja sama dengan BP2MI dalam bentuk peraturan daerah tentang perlindungan 
PMI. 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga akan mengumpulkan seluruh kepala desa untuk ikut 
membantu mengedukasi warganya agar tidak mudah tergiur oleh rayuan calo sehingga mereka 
berangkat ke luar negeri secara ilegal dengan biaya mahal. 

Ia menambahkan negara sudah memberikan kemudahan bagi warganya yang ingin bekerja ke 
luar negeri melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga relatif rendah, yakni enam 
persen. 

"Jadi saya rasa itu solusi yang luar biasa dari negara untuk PMI. Tidak ada yang sulit, cuma 
sengaja dibuat bayangan sulit supaya harga berangkat kerja ke luar negeri mahal," katanya. 
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Ringkasan 

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

 

KEMNAKER PERTAHANKAN OPINI WTP 5 KALI BERTURUT-TURUT 

Kementerian Ketenagakerjaan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
tahun 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan BPK RI. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ingin menyampaikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas komitmennya dalam membantu kegiatan 
pengembangan BLK Maritim di Indonesia 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara Groundbreaking, pembangunan workshop 
BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga langkah nyata pemerintah Indonesia, khususnya 
Kementerian Ketenagakerjaan, dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim 

positive - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Tentu saya akan sangat concern 
dan intens memantau perkembangan project ini setelah dilaksanakannya ground breaking ini, 
hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi pekerja Indonesia nantinya khususnya 
bidang pariwisata maritim 

neutral - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Nantinya dari kerja sama ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat sekitar BBPLK 
Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia ke depannya 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng Pemerintah Austria dalam 
mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. Menaker Ida Fauziah mengatakan, 
kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program prioritas Pemerintah dalam pengembangan 
sektor maritim Indonesia. 

 

GANDENG AUSTRIA KEMBANGKAN BLK DIBIDANG MARITIM 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng Pemerintah Austria dalam 
mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. 
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Menaker Ida Fauziah mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program prioritas 
Pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. 

"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas 
komitmennya dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," kata Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Penandatanganan MoU, Pengukuhan Pengurus 
Forum FKLPI, dan Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK Maritim di BBPLK 
Serang, Banten yang diterima RRI, Senin (28/6/2021). 

Ida mengatakan ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim ini terdiri dari 4 komponen 
pekerjaan utama yaitu konstuksi gedung, pengadaan peralatan pelatihan, pengembangan 
kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan yang sesuai dengan standar Austria yang diakui 
di Eropa, tentunya dengan sentuhan kontekstualisasi kebutuhan lokal di Indonesia, dan pelatihan 
instruktur dan manajemen. 

Sebagai informasi, selain di Serang, kerja sama pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di 
Medan dan Makassar. 

Lebih lanjut Ida, menambahkan kerja sama Kemnaker dengan pemerintah Austria di BBPLK 
Serang ini merupakan pengembangan secara komprehensif atas 4 program kejuruan pelatihan 
yang saat ini sudah ada, yaitu teknik mekanik, las/welding, listrik/electric dan mekatronik, 
khususnya penguatan untuk kejuruan las dan listrik. 

Selain Pemerintah Austria, kerja sama ini didukung juga oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan 
Kementerian Keuangan. 

"Acara Groundbreaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga 
langkah nyata pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam 
mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim," ungkapnya. 

Sementara itu Duta Besar Austria di Indonesia, Johannes Peterlik sangat mengapresiasi atas 
dibangunnya workshop pelatihan vokasi bidang maritim yang ada di BBPLK Serang ini. 

"Tentu saya akan sangat concern dan intens memantau perkembangan project ini setelah 
dilaksanakannya ground breaking ini, hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi 
pekerja Indonesia nantinya khususnya bidang pariwisata maritim," kata Dubes Johannes. 

Menurutnya, project ini nantinya akan dapat mengedukasi masyarakat khususnya para pekerja 
tentang pentingnya penguasaan kompetensi bidang pariwisata maritim untuk bisa mengenalkan 
pariwisata kepada wisatawan, kita perlu memperkenalkannya dari hal terkecil. 

"Nantinya dari kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya 
bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia 
ke depannya," imbuhnya. 
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Narasumber 

negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW)) Dari 
hasil investigasi kami bahwa dalam periode November 2019-Maret 2021 terdapat 35 orang awak 
kapal perikanan Indonesia migran yang meninggal di kapal ikan asing 

negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW)) 
Mereka meninggal karena berbagai sebab seperti sakit, mengalami tindak kekerasan berupa 
pemukulan dan penyiksaan, pembunuhan dan karena kondisi kerja, makanan dan minuman yang 
tidak layak selama melakukan operasi penangkapan ikan 

neutral - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW)) Dari 
35 orang tersebut, 82% bekerja di kapal ikan Tiongkok, 14% kapal ikan Taiwan dan sisanya 
negara lain seperti Vanuatu 

negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW)) 
Ironisnya dari 16 perusahan, hanya satu perusahaan yang memiliki SIUPPAK yang diterbitkan 
oleh Menteri Perhubungan. Artinya mayoritas awak kapal perikanan yang meninggal tersebut 
berangkat melalui jalur yang tidak resmi atau unprosedural 

negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW)) 
Keberadaan UU No 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum efektif 
memberikan perlindungan bagi awak kapal perikanan. Pemerintah pusat belum terlalu 
melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa dalam perlindungan awak kapal 
migran 

negative - Muh Arifuddin (Peneliti DFW Indonesia) Ada konflik regulasi yang saling tumpang 
tindih antara UU Pelayaran, UU Perseroan Terbatas dan UU Perlindungan Pekerja Migran yang 
menyebabkan perekrutan dan pengiriman menjadi multidoors dan kerumitan dalam pengawaan 

positive - Muh Arifuddin (Peneliti DFW Indonesia) Mekanisme multidoors yang berlangsung 
selama in telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan dengan 
memanfaatkan keterbatasan kapasitas pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap 
usaha perekrutan dan penempatan pekerja awak kapal migran Indonesia 
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Ringkasan 

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia melaporkan, sebanyak 35 Warga Negara Indonesia 
(WNI) bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) perikanan asing meninggal di luar negeri. 
Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, fakta ini memperkuat 
dugaan bahwa pelaut perikanan sangat rentan resiko dan tereksploitasi. Pemerintah Indonesia 
perlu mengambil langkah konkrit untuk meningkatkan perlindungan kepada awak kapal 
perikanan migran Indonesia yang bekerja di kapal ikan luar negeri. 

 

35 ABK INDONESIA MENINGGAL DI LUAR NEGERI 

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia melaporkan, sebanyak 35 Warga Negara Indonesia 
(WNI) bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) perikanan asing meninggal di luar negeri. 

Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, fakta ini memperkuat 
dugaan bahwa pelaut perikanan sangat rentan resiko dan tereksploitasi. 

"Dari hasil investigasi kami bahwa dalam periode November 2019-Maret 2021 terdapat 35 orang 
awak kapal perikanan Indonesia migran yang meninggal di kapal ikan asing," ungkap Abdi dalam 
keterangan resmi yang dikutip RRI.co.id, Senin (28/6/2021). 

Berbagai latarbelakang menjadi penyebab kematian para ABK WNI itu, di atas kapal perikanan 
asing dari hasil investigasi DFW Indonesia tersebut. 

"Mereka meninggal karena berbagai sebab seperti sakit, mengalami tindak kekerasan berupa 
pemukulan dan penyiksaan, pembunuhan dan karena kondisi kerja, makanan dan minuman yang 
tidak layak selama melakukan operasi penangkapan ikan," paparnya. 

Abdi menyatakan, dari 35 orang tersebut mayoritas bekerja di kapal ikan Tiongkok. 

"Dari 35 orang tersebut, 82% bekerja di kapal ikan Tiongkok, 14% kapal ikan Taiwan dan sisanya 
negara lain seperti Vanuatu," ujar Abdi. 

Serta, para korban meninggal tersebut diberangkatkan oleh 16 perusahaan perekrut dan 
penempatan. 

"Ironisnya dari 16 perusahan, hanya satu perusahaan yang memiliki SIUPPAK yang diterbitkan 
oleh Menteri Perhubungan. Artinya mayoritas awak kapal perikanan yang meninggal tersebut 
berangkat melalui jalur yang tidak resmi atau unprosedural," jelas Abdi lagi. 

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah konkrit untuk meningkatkan perlindungan 
kepada awak kapal perikanan migran Indonesia yang bekerja di kapal ikan luar negeri. 

"Keberadaan UU No 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum efektif 
memberikan perlindungan bagi awak kapal perikanan. Pemerintah pusat belum terlalu 
melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa dalam perlindungan awak kapal 
migran," sambung Abdi. 

Peneliti DFW Indonesia Muh Arifuddin meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan membenahi 
carut karut sistem perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan dengan segera mengakhiri 
dualisme aturan yang ada saat ini. 

"Ada konflik regulasi yang saling tumpang tindih antara UU Pelayaran, UU Perseroan Terbatas 
dan UU Perlindungan Pekerja Migran yang menyebabkan perekrutan dan pengiriman menjadi 
multidoors dan kerumitan dalam pengawaan," ucap Arif. 
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Dia mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah turunan UU 
18/2017 agar perektrutan dan pengiriman bisa terfokus pada satu pintu. 

"Mekanisme multidoors yang berlangsung selama in telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak 
tertentu untuk meraup keuntungan dengan memanfaatkan keterbatasan kapasitas pemerintah 
dalam melakukan pengawasan terhadap usaha perekrutan dan penempatan pekerja awak kapal 
migran Indonesia," pungkasnya. (Foto: Istimewa). 
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Judul KemenPPPA dampingi 17 anak korban eksplotitasi di Sikka NTT 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Pekerja Anak 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2237090/kemenpppa-dampingi-
17-anak-korban-eksplotitasi-di-sikka-ntt 

Jurnalis Devi Nindy Sari Ramadhan 

Tanggal 2021-06-28 22:22:00 

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 

neutral - Nahar (Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA) Kami bersama dengan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Polda NTT, Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) 
Kab. Sikka, Dinas Sosial Kab. Sikka, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
Kabupaten Sikka akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan kepada anak-anak yang 
menjadi korban 

negative - Nahar (Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA) Usia remaja merupakan usia 
mencoba hal-hal baru, sehingga ketika anak terkena masalah mereka mudah stres, karena tidak 
dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan ketahanan iman yang baik. Oleh karenanya, kami, 
serta penanganan dan pendampingan berupa psiko-edukasi dan terapi psikologis bagi anak-anak 
korban 

neutral - Nahar (Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA) Kami telah berkoordinasi 
dengan Polres Kab. Sikka dan Polda NTT untuk melacak keberadaan empat anak korban tersebut 
agar dapat mengikuti proses rehabilitasi dan reintegrasi. Kepada siapapun yang mengetahui 
keberadaan anak-anak korban, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelarian ini, kami mohon 
untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat, dan penegak hukum dapat menindaknya sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 

Ringkasan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama pihak-
pihak terkait tengah memantau dan mendampingi 17 anak yang diduga menjadi korban 
eksploitasi di sebuah tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur 
(NTT). "Kami bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 
NTT, Polda NTT, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Sikka, Dinas Sosial Kab. Sikka, dan Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sikka akan terus melakukan pemantauan dan 
pendampingan kepada anak-anak yang menjadi korban," ujar Deputi Perlindungan Khusus Anak 
Kemen PPPA Nahar dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin malam. 
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KEMENPPPA DAMPINGI 17 ANAK KORBAN EKSPLOTITASI DI SIKKA NTT 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama pihak-
pihak terkait tengah memantau dan mendampingi 17 anak yang diduga menjadi korban 
eksploitasi di sebuah tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur 
(NTT). 

"Kami bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, 
Polda NTT, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Sikka, Dinas Sosial Kab. Sikka, dan Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sikka akan terus melakukan pemantauan dan 
pendampingan kepada anak-anak yang menjadi korban," ujar Deputi Perlindungan Khusus Anak 
Kemen PPPA Nahar dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin malam. 

Nahar mengatakan seluruh anak korban yang diketahui berasal dari Jawa Barat dan berusia 14-
18 tahun itu secara umum mengalami masalah psikologis yaitu stres pada kategori sedang. 

Ia menjelaskan, anak korban tersebut belum siap direintegrasi ke kampung halaman, dengan 
alasan kebutuhan ekonomi keluarga sehingga mereka ini membutuhkan layanan rehabilitasi 
sosial. 

"Usia remaja merupakan usia mencoba hal-hal baru, sehingga ketika anak terkena masalah 
mereka mudah stres, karena tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan ketahanan 
iman yang baik. Oleh karenanya, kami, serta penanganan dan pendampingan berupa psiko-
edukasi dan terapi psikologis bagi anak-anak korban," ujar Nahar. 

Nahar menambahkan bahwa saat ini sedang dalam tahap koordinasi dengan pihak-pihak terkait 
bersamaan dengan upaya untuk melengkapi persyaratan tahapan rehabilitasi dan reintegrasi. Di 
samping itu, Nahar mengingatkan agar upaya dan solusi yang dilakukan tetap mengedepankan 
kepentingan terbaik bagi anak-anak korban. 

Anak-anak korban rencananya akan dipindahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat milik Kementerian Sosial RI, di Kabupaten Kupang, 
NTT pada Selasa, 29 Juni 2021. 

Pemindahan tersebut dilakukan untuk mempercepat pemeriksaan hukum lebih lanjut, proses 
rehabilitasi dan reintegrasi atau pemulangan dengan persyaratan yang dilengkapi. 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Sikka juga siap 
melengkapi dan memastikan surat-surat kelengkapan untuk perjalanan anak korban, seperti 
hasil antigen dan surat lainnya yang diperlukan. Sementara itu, Polres Kabupaten Sikka dan 
Polda NTT siap melakukan pengamanan dan pengawalan anak-anak korban menuju BRSAMPK 
Naibonat milik Kementerian Sosial RI. 

Terkait informasi kaburnya empat anak korban dari tempat penampungan sementara atau 
shelter, Kemen PPPA juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melacak 
keberadaan anak-anak korban tersebut. 

"Kami telah berkoordinasi dengan Polres Kab. Sikka dan Polda NTT untuk melacak keberadaan 
empat anak korban tersebut agar dapat mengikuti proses rehabilitasi dan reintegrasi. Kepada 
siapapun yang mengetahui keberadaan anak-anak korban, dan pihak-pihak yang terlibat dalam 
pelarian ini, kami mohon untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat, dan penegak hukum 
dapat menindaknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Nahar. 

. 



 

42 
 

Judul Universitas Mercu Buana Resmi Miliki Serikat Pekerja 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Serikat Pekerja Universitas Mercu Buana 

Halaman/URL https://metro.sindonews.com/read/468850/171/universitas-mercu-
buana-resmi-miliki-serikat-pekerja-1624892767 

Jurnalis Yan Yusuf 

Tanggal 2021-06-28 22:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Endi Rekarti (Ketua IKDT Mercu Buana) Tadi pagi kami dinyatakan resmi berdiri sesuai 
surat yang diterima di kantor Sudinaker Trans dan Energi Jakarta Barat 

negative - Endi Rekarti (Ketua IKDT Mercu Buana) Barangkali ini bisa menjadi salah satu sebab 
masih rendahnya kinerja akademik dosen di banyak perguruan tinggi saat ini 

 

Ringkasan 

Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Barat mengesahkan pembentukan serikat 
pekerja Universitas Mercu Buana (UMB). Pengesahan itu dituangkan melalui surat No: 
658/II/SP/VI/2021 tertanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani Kasudinakertrans dan Energi 
Jakarta Barat Ahmad Ya'la. 

 

UNIVERSITAS MERCU BUANA RESMI MILIKI SERIKAT PEKERJA 

Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Barat mengesahkan pembentukan serikat 
pekerja Universitas Mercu Buana (UMB). 

Pengesahan itu dituangkan melalui surat No: 658/II/SP/VI/2021 tertanggal 23 Juni 2021 yang 
ditandatangani Kasudinakertrans dan Energi Jakarta Barat Ahmad Ya'la. 

Serikat pekerja ini dinamai Ikatan Karyawan Dosen dan Tenaga Kependidikan (IKDT) Mercu 
Buana yang menjadi wadah berhimpunnya dosen dan tenaga kependidikan dengan tujuan lebih 
produktif dan mampu menjadi mitra organisasi Universitas Mercu Buana. 

"Tadi pagi kami dinyatakan resmi berdiri sesuai surat yang diterima di kantor Sudinaker Trans 
dan Energi Jakarta Barat," kata Ketua IKDT Mercu Buana Endi Rekarti, Senin (28/6/2021). 
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Cairkan Hak 95.930 Guru-Dosen yang Tertunda Sejak 2015, Kemenag: Jangan Dipotong! 
Perhimpunan karyawan merupakan komitmen seluruh karyawan untuk mendorong produktivitas 
sekaligus menjadi mitra internal untuk mencapai tujuan organisasi. 

Dia berharap tidak perlu alergi dengan terbentuknya perhimpunan karyawan. Karena 
pembentukannya didasari semangat yang sejalan dengan regulasi pemerintah. 

Termasuk langkah ke depannya, Endi meyakini kepentingan mereka akan ada yang mewakili 
ketika berurusan dengan pengambil kebijakan dalam hubungan ketenagakerjaan yang dalam hal 
ini yayasan. 

Sebab, dalam beberapa keputusan yang diambil untuk UMB tanpa sadar kepentingan dosen dan 
tenaga kependidikan terpinggirkan sehingga memengaruhi pelaksanaan tugas akademik atau 
proses pembelajaran manusia. "Barangkali ini bisa menjadi salah satu sebab masih rendahnya 
kinerja akademik dosen di banyak perguruan tinggi saat ini," tuturnya. 

Sementara itu, Ketua Senat UMB Prof Madzulhak mendukung terbentuknya IKDT. Itu sebagai 
implementasi kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam konstitusi. 

(jon). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ingin menyampaikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria atas komitmennya dalam membantu kegiatan 
pengembangan BLK Maritim di Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara Groundbreaking, pembangunan 
workshop BLK Maritim BBPLK Serang menandai juga langkah nyata Pemerintah Indonesia, 
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor 
maritim 

neutral - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Nantinya dari kerja sama ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat sekitar BBPLK 
Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia ke depannya 

 

Ringkasan 

Guna mendukung program prioritas pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia, 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng Pemerintah Austria. Kerja sama kedua 
negara itu untuk mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. "Saya ingin 
menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria atas komitmennya 
dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Penandatanganan MoU, Pengukuhan Pengurus 
Forum FKLPI, dan Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK Maritim di BBPLK 
Serang, Banten, Senin (28/6/2021). 

 

POLES TENAGA KERJA SEKTOR MARITIM, KEMNAKER GANDENG AUSTRIA 

Guna mendukung program prioritas pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia, 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng Pemerintah Austria. Kerja sama kedua 
negara itu untuk mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. 
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"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria atas 
komitmennya dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Penandatanganan MoU, Pengukuhan Pengurus 
Forum FKLPI, dan Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK Maritim di BBPLK 
Serang, Banten, Senin (28/6/2021). 

Ida mengatakan, ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim ini terdiri dari empat 
komponen pekerjaan utama, yaitu konstuksi gedung, pengadaan peralatan pelatihan, 
pengembangan kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan yang sesuai dengan standar 
Austria yang diakui di Eropa, tentunya dengan sentuhan kontekstualisasi kebutuhan lokal di 
Indonesia, dan yang terakhir pelatihan instruktur dan manajemen. 

Selain di Serang, kerja sama pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di Medan dan Makassar. 
Kerja sama Kemnaker dengan Pemerintah Austria di BBPLK Serang ini merupakan 
pengembangan secara komprehensif atas 4 program kejuruan pelatihan yang saat ini sudah ada, 
yaitu teknik mekanik, las/welding, listrik/electric dan mekatronik, khususnya penguatan untuk 
kejuruan las dan listrik. 

Selain Pemerintah Austria, kerja sama ini didukung juga oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan 
Kementerian Keuangan. 

"Acara Groundbreaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK Serang menandai juga 
langkah nyata Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam 
mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim," kata Ida. 

Sementara itu Duta Besar Austria di Indonesia Johannes Peterlik sangat mengapresiasi atas 
dibangunnya workshop pelatihan vokasi bidang maritim yang ada di BBPLK Serang ini. 

"Tentu saya akan sangat concern dan intens memantau perkembangan project ini setelah 
dilaksanakannya ground breaking. BLK ini ke depannya akan berdampak baik bagi pekerja 
Indonesia, khususnya bidang pariwisata maritim," kata Johannes. 

Menurutnya, project ini nantinya akan dapat mengedukasi para pekerja tentang pentingnya 
penguasaan kompetensi bidang pariwisata maritim untuk bisa mengenalkan pariwisata kepada 
wisatawan. Jadi perlu memperkenalkannya dari hal-hal terkecil. 

"Nantinya dari kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya 
bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia 
ke depannya," kata Johannes. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ingin menyampaikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas komitmennya dalam membantu kegiatan 
pengembangan BLK Maritim di Indonesia 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara ground breaking, pembangunan 
workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga langkah nyata pemerintah Indonesia, 
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor 
maritim, 

positive - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Tentu saya akan sangat concern 
dan intens memantau perkembangan project ini setelah dilaksanakannya ground breaking ini, 
hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi pekerja Indonesia nantinya khususnya 
bidang pariwisata maritim 

positive - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Nantinya dari kerja sama ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat sekitar BBPLK 
Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia ke depannya 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program 
prioritas pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. 

 

KEMNAKER GANDENG AUSTRIA KEMBANGKAN BLK MARITIM 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program 
prioritas pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. 
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"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas 
komitmennya dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah. 

Menaker Ida menyampaikan hal tersebut pada acara Penandatanganan MoU, Pengukuhan 
Pengurus Forum FKLPI, dan Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK Maritim, 
di BBPLK Serang, Banten, Senin (28/6). 

Menaker Ida mengatakan ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim ini terdiri dari empat 
komponen pekerjaan utama yaitu konstuksi gedung; pengadaan peralatan pelatihan; 
pengembangan kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan yang sesuai dengan standar 
Austria yang diakui di Eropa, tentunya dengan sentuhan kontekstualisasi kebutuhan lokal di 
Indonesia; dan pelatihan instruktur dan manajemen. 

Sebagai informasi, selain di Serang, kerja sama pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di 
Medan dan Makassar. 

Menaker Ida lebih lanjut menambahkan kerja sama Kemnaker dengan Pemerintah Austria di 
BBPLK Serang ini merupakan pengembangan secara komprehensif atas empat program kejuruan 
pelatihan yang saat ini sudah ada, yaitu teknik mekanik, las/welding, listrik/electric dan 
mekatronik, khususnya penguatan untuk kejuruan las dan listrik. 

Selain Pemerintah Austria, kerja sama ini didukung juga oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan 
Kementerian Keuangan. 

"Acara ground breaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga 
langkah nyata pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam 
mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim," kata Menaker Ida. 

Sementara itu, Dutabesar Austria untuk Indonesia, Johannes Peterlik sangat mengapresiasi atas 
dibangunnya workshop pelatihan vokasi bidang maritim yang ada di BBPLK Serang. 

"Tentu saya akan sangat concern dan intens memantau perkembangan project ini setelah 
dilaksanakannya ground breaking ini, hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi 
pekerja Indonesia nantinya khususnya bidang pariwisata maritim," kata Dubes Johannes. 

Menurutnya, project ini nantinya akan dapat mengedukasi masyarakat khususnya para pekerja 
tentang pentingnya penguasaan kompetensi bidang pariwisata maritim untuk bisa mengenalkan 
pariwisata kepada wisatawan, perlu memperkenalkannya dari hal terkecil. 

"Nantinya dari kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya 
bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia 
ke depannya," ucap Dubes Johannes. rmol news logo article 
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Judul DFW: 35 ABK Indonesia Meninggal di Luar Negeri dari November 2019 
hingga Maret 2021 
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Kategori Ditjen Binapenta 
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Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Mohammad Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch 
(DFW)) Dari hasil investigasi kami bahwa dalam periode November 2019-Maret 2021 terdapat 
35 orang awak kapal perikanan Indonesia migran yang meninggal di kapal ikan asing 

negative - Mohammad Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch 
(DFW)) Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pelaut perikanan sangat rentan risiko dan 
tereksploitasi 

negative - Muh Arifuddin (Peneliti DFW Indonesia) Ada konflik regulasi yang saling tumpang 
tindih antara UU Pelayaran, UU Perseroan Terbatas dan UU Perlindungan Pekerja Migran yang 
menyebabkan perekrutan dan pengiriman menjadi multidoors dan kerumitan dalam pengawaan 

positive - Muh Arifuddin (Peneliti DFW Indonesia) Mekanisme multidoors yang berlangsung 
selama in telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan dengan 
memanfaatkan keterbatasan kapasitas pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap 
usaha perekrutan dan penempatan pekerja awak kapal migran Indonesia 

 

Ringkasan 

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mencatat, 35 anak buah kapal (ABK) Indonesia 
meninggal dunia di luar negeri sepanjang November 2019 hingga Maret 2021. Para ABK yang 
meninggal dunia adalah mereka yang bekerja di kapal perikanan asing. "Ada konflik regulasi 
yang saling tumpang tindih antara UU Pelayaran, UU Perseroan Terbatas dan UU Perlindungan 
Pekerja Migran yang menyebabkan perekrutan dan pengiriman menjadi multidoors dan 
kerumitan dalam pengawasan," kata Arif. 
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DFW: 35 ABK INDONESIA MENINGGAL DI LUAR NEGERI DARI NOVEMBER 2019 
HINGGA MARET 2021 

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mencatat, 35 anak buah kapal (ABK) Indonesia 
meninggal dunia di luar negeri sepanjang November 2019 hingga Maret 2021. 

Para ABK yang meninggal dunia adalah mereka yang bekerja di kapal perikanan asing. 

"Dari hasil investigasi kami bahwa dalam periode November 2019-Maret 2021 terdapat 35 orang 
awak kapal perikanan Indonesia migran yang meninggal di kapal ikan asing," ujar Koordinator 
Nasional DFW Indonesia Mohammad Abdi Suhufan dalam keterangan tertulis, Senin 
(28/6/2021). 

Mereka meninggal karena berbagai sebab, seperti sakit, mengalami tindak kekerasan berupa 
pemukulan dan penyiksaan, pembunuhan dan karena kondisi kerja, makanan, dan minuman 
yang tidak layak selama melakukan operasi penangkapan ikan. 

Ironisnya, dari 16 perusahan yang menaungi korban, hanya satu perusahaan yang memiliki Surat 
Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang diterbitkan Kementerian 
Perhubungan. 

Artinya, mayoritas awak kapal perikanan yang meninggal tersebut berangkat melalui jalur yang 
tidak resmi atau unprosedural. 

"Fakta ini memperkuat dugaan bahwa pelaut perikanan sangat rentan risiko dan tereksploitasi," 
ujar Abdi. 

"Ada konflik regulasi yang saling tumpang tindih antara UU Pelayaran, UU Perseroan Terbatas 
dan UU Perlindungan Pekerja Migran yang menyebabkan perekrutan dan pengiriman menjadi 
multidoors dan kerumitan dalam pengawaan," kata Arif. 

Dia mendesak Jokowi untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah turunan UU Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia gar perektrutan dan pengiriman bisa 
terfokus pada satu pintu. 

"Mekanisme multidoors yang berlangsung selama in telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak 
tertentu untuk meraup keuntungan dengan memanfaatkan keterbatasan kapasitas pemerintah 
dalam melakukan pengawasan terhadap usaha perekrutan dan penempatan pekerja awak kapal 
migran Indonesia," Arif. 
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Narasumber 

neutral - Nahar (Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA) Kami bersama dengan 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Polda NTT, Dinas 
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(P2KBP3A) Kabupaten Sikka, Dinas Sosial Kabupaten Sikka, dan Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sikka akan terus melakukan pemantauan dan 
pendampingan kepada anak-anak korban 

neutral - Nahar (Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA) Sementara itu, Polres 
Kabupaten Sikka dan Polda NTT siap melakukan pengamanan dan pengawalan anak-anak 
korban menuju BRSAMPK Naibonat milik Kementerian Sosial RI 

neutral - Nahar (Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA) Usia remaja merupakan 
usia mencoba hal-hal baru, sehingga ketika anak terkena masalah mereka mudah stres, karena 
tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan ketahanan iman yang baik. Karenanya, kami 
bersama pihak terkait akan melakukan upaya rehabilitasi, serta penanganan dan pendampingan 
berupa psiko-edukasi dan terapi psikologis bagi anak-anak korban 

positive - Nahar (Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA) Kami telah berkoordinasi 
dengan Polres Kab. Sikka dan Polda NTT untuk melacak keberadaan 4 anak korban tersebut agar 
dapat mengikuti proses rehabilitasi dan reintegrasi. Kepada siapapun yang mengetahui 
keberadaan anak-anak korban, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelarian ini, kami mohon 
untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat, dan penegak hukum dapat menindaknya sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 

Ringkasan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama pihak-
pihak terkait terus melakukan pemantauan dan pendampingan kepada 17 anak yang diduga 
menjadi korban eksploitasi Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara 
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Timur (NTT). Anak-anak tersebut rencananya akan dipindahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak 
Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat milik Kementerian Sosial RI, Kabupaten 
Kupang, NTT, Selasa (29/6/2021). 

 

KEMENTERIAN PPPA LAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP 17 ANAK KORBAN 
EKSPLOITASI DI KABUPATEN SIKKA 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama pihak-
pihak terkait terus melakukan pemantauan dan pendampingan kepada 17 anak yang diduga 
menjadi korban eksploitasi Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara 
Timur (NTT). 

Anak-anak tersebut rencananya akan dipindahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat milik Kementerian Sosial RI, Kabupaten Kupang, NTT, 
Selasa (29/6/2021). 

Pemindahan tersebut dilakukan untuk mempercepat pemeriksaan hukum lebih lanjut, proses 
rehabilitasi, dan reintegrasi atau pemulangan dengan persyaratan yang dilengkapi. 

"Kami bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, 
Polda NTT, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sikka, Dinas Sosial Kabupaten Sikka, dan Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sikka akan terus melakukan pemantauan dan 
pendampingan kepada anak-anak korban," kata Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian 
PPPA Nahar dalam keterangannya, Senin (28/6/2021). 

Lanjut dia, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten 
Sikka juga siap melengkapi dan memastikan surat-surat kelengkapan untuk perjalanan anak 
tersebut, seperti hasil antigen dan surat lainnya yang diperlukan. 

"Sementara itu, Polres Kabupaten Sikka dan Polda NTT siap melakukan pengamanan dan 
pengawalan anak-anak korban menuju BRSAMPK Naibonat milik Kementerian Sosial RI," 
katanya. 

Seluruh anak korban diketahui berasal dari Jawa Barat dan berusia 14-18 tahun. 

Secara umum, masalah psikologis yang dialami anak adalah stres pada kategori sedang. 

Anak korban belum siap direintegrasi ke kampung halaman, dengan alasan kebutuhan ekonomi 
keluarga. 

Kondisi ini membutuhkan layanan rehabilitasi sosial. 

"Usia remaja merupakan usia mencoba hal-hal baru, sehingga ketika anak terkena masalah 
mereka mudah stres, karena tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan ketahanan 
iman yang baik. Karenanya, kami bersama pihak terkait akan melakukan upaya rehabilitasi, serta 
penanganan dan pendampingan berupa psiko-edukasi dan terapi psikologis bagi anak-anak 
korban," ujar Nahar. 

Nahar menambahkan saat ini sdalam tahap koordinasi dengan pihak-pihak terkait bersamaan 
dengan upaya untuk melengkapi persyaratan tahapan rehabilitasi dan reintegrasi. 

Di samping itu, Nahar mengingatkan agar upaya dan solusi yang dilakukan tetap 
mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak korban. 
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Terkait informasi kaburnya empat anak korban dari tempat penampungan sementara atau 
shelter, Kementerian PPPA juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melacak 
keberadaan anak-anak korban tersebut. 

"Kami telah berkoordinasi dengan Polres Kab. Sikka dan Polda NTT untuk melacak keberadaan 
4 anak korban tersebut agar dapat mengikuti proses rehabilitasi dan reintegrasi. Kepada 
siapapun yang mengetahui keberadaan anak-anak korban, dan pihak-pihak yang terlibat dalam 
pelarian ini, kami mohon untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat, dan penegak hukum 
dapat menindaknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Nahar. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ingin menyampaikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas komitmennya dalam membantu kegiatan 
pengembangan BLK Maritim di Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara Groundbreaking, pembangunan 
workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga langkah nyata pemerintah Indonesia, 
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor 
maritim 

positive - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Tentu saya akan sangat concern 
dan intens memantau perkembangan project ini setelah dilaksanakannya ground breaking ini, 
hal ini yang tentu ke depannya akan berdampak baik bagi pekerja Indonesia nantinya khususnya 
bidang pariwisata maritim 

neutral - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Nantinya dari kerja sama ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat sekitar BBPLK 
Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia ke depannya 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang, Banten, untuk mendukung program prioritas pemerintah. 
"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas 
komitmennya dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. 

 

KEMNAKER GANDENG PEMERINTAH AUSTRIA KEMBANGKAN BLK MARITIM 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang, Banten, untuk mendukung program prioritas pemerintah. 
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"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas 
komitmennya dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. 

Menaker Ida menyampaikan hal itu pada acara Penandatanganan MoU, Pengukuhan Pengurus 
Forum FKLPI, dan Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK Maritim di BBPLK 
Serang, Banten, Senin (28/6). 

Menaker mengatakan ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim ini terdiri dari empat 
komponen pekerjaan utama yaitu konstruksi gedung; pengadaan peralatan pelatihan; 
pengembangan kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan yang sesuai dengan standar 
Austria yang diakui di Eropa, tentunya dengan sentuhan kontekstualisasi kebutuhan lokal di 
Indonesia; dan pelatihan instruktur dan manajemen. 

Sebagai informasi, selain di Serang, kerja sama pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di 
Medan dan Makassar. 

Menaker menambahkan kerja sama Kemnaker dengan Pemerintah Austria di BBPLK Serang ini 
merupakan pengembangan secara komprehensif atas empat program kejuruan pelatihan yang 
saat ini sudah ada, yaitu teknik mekanik, las (welding), listrik (electric) dan mekatronik, 
khususnya penguatan untuk kejuruan las dan listrik. 

Selain Pemerintah Austria, kerja sama ini didukung juga oleh Kementerian PPN/Bappenas dan 
Kementerian Keuangan. 

"Acara Groundbreaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga 
langkah nyata pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam 
mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim," kata Menaker Ida. 

Sementara itu Duta Besar Austria di Indonesia, Johannes Peterlik sangat mengapresiasi atas 
dibangunnya workshop pelatihan vokasi bidang maritim yang ada di BBPLK Serang ini. 

"Tentu saya akan sangat concern dan intens memantau perkembangan project ini setelah 
dilaksanakannya ground breaking ini, hal ini yang tentu ke depannya akan berdampak baik bagi 
pekerja Indonesia nantinya khususnya bidang pariwisata maritim," kata Dubes Johannes. 

Menurutnya, proyek ini nantinya akan dapat mengedukasi masyarakat khususnya para pekerja 
tentang pentingnya penguasaan kompetensi bidang pariwisata maritim untuk bisa mengenalkan 
pariwisata kepada wisatawan, kita perlu memperkenalkannya dari hal terkecil. 

"Nantinya dari kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya 
bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia 
ke depannya," ucapnya. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu komponennya adalah 
pengembangan program-program pelatihan teknis pendukung sektor industri kemaritiman dan 
pariwisata bahari di BLK 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga ke depannya BLK maritim dapat 
melatih dan mencetak tenaga kerja di sektor maritim yang berkualitas dan berdaya saing 

neutral - Budi Hartawan (Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) 
Kementerian Ketenagakerjaan) Kejuruan dan program pelatihan yang dikembangkan melalui 
skema soft loan Pemerintah Austria ini adalah kejuruan welding (las) dan kejuruan electrical 
(listrik) 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari Pemerintah Austria untuk mengembangkan 
balai latihan kerja (BLK) maritim di Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBPLK) Serang, 
Banten. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan, kerja sama dilakukan bertujuan 
untuk mendukung program prioritas Pemerintah RI dalam pengembangan sektor maritim 
Indonesia. 

 

INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRIA JALIN KERJASAMA KEMBANGKAN BLK 
MARITIM 

Pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari Pemerintah Austria untuk mengembangkan 
balai latihan kerja (BLK) maritim di Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBPLK) Serang, 
Banten. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan, kerja sama dilakukan bertujuan untuk 
mendukung program prioritas Pemerintah RI dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. 
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"Salah satu komponennya adalah pengembangan program-program pelatihan teknis pendukung 
sektor industri kemaritiman dan pariwisata bahari di BLK," kata Ida dalam sambutannya pada 
acara Ground Breaking BLK Maritim di melalui pembiayaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 
(PHLN) Austria. Senin (28/6/2021). 

Dijelaskan Ida, kerjasama pengembangan BLK Maritim dengan pemerintah Austria di BBPLK 
Serang merupakan pengembangan dari empat program kejuruan pelatihan yang sudah ada. 

Keempatnya yaitu teknik mekanik, las ( welding ), listrik ( electric ) dan mekatronik, khususnya 
penguatan untuk kejuruan las dan listrik. 

Ida berharap, nantinya dari kerjasama ini dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya 
bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, namun juga bagi industri welding dan electric Indonesia. 

"Sehingga ke depannya BLK maritim dapat melatih dan mencetak tenaga kerja di sektor maritim 
yang berkualitas dan berdaya saing," ujar Ida. 

Ida menuturkan, selain di BBPLK Serang, workshop BLK maritim juga dikembangkan di BBPLK 
Medan dan BLK Makasar. 

Lebih lanjut, Ida menyebutkan bahwa nilai total proyek BLK Maritim senilai EUR40.283.000 atau 
Rp 711 milyar dan dibiayai melalui skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dengan bunga nol 
persen. 

Direktur Jendral (Dirjen) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Budi Hartawan menambahkan, kegiatan pengembangan BLK 
Maritim tersebut mencakup empat hal. 

Keempat hal itu yakni pekerjaan konstruksi, pengadaan peralatan dengan standar negara Eropa. 

Kemudian training of trainer dan pendampingan teknis untuk tahap implementasi terutama pada 
saat proses pelatihan para pencari kerja. 

"Kejuruan dan program pelatihan yang dikembangkan melalui skema soft loan Pemerintah 
Austria ini adalah kejuruan welding (las) dan kejuruan electrical (listrik)," kata Budi. 
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Layanan Korporasi 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sedang dikembangkan BLK maritim ini salah 
satu kerja sama dengan Austria, kami ingin mendorong prioritas pengembangan sektor maritim 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK maritim mampu mengelola tenaga kerja, 
mampu menjadikan laut kita sebagai destinasi bahari, mendorong perekonomian di pesisir dan 
daerah yang memiliki kawasan bahari 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami ingin BLK, yang ada di kementerian atau 
BLK dikelola pemda, mampu melaksanakan fungsi link and match 

 

Ringkasan 

Balai Latihan Kerja (BLK) bidang kemaritiman bakal ada di Kota Serang, Banten. BLK ini khusus 
dibangun oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indonesia bekerja sama dengan 
pemerintah Austria. BLK Maritim nanti dibangun di lingkungan Balai Besar Pengembangan 
Latihan Kerja (BBPLK) Serang. Pengembangan balai ini hanya ada di tiga tempat yaitu Serang, 
Medan dan Makassar. Pengembangannya di Serang saat ini prosesnya dalam tahap 
pembangunan yang diresmikan Kemnaker bersama pemerintah Austria. 

 

KEMNAKER-PEMERINTAH AUSTRIA KEMBANGKAN BLK MARITIM DI SERANG 
BANTEN 

Balai Latihan Kerja (BLK) bidang kemaritiman bakal ada di Kota Serang, Banten. BLK ini khusus 
dibangun oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indonesia bekerja sama dengan 
pemerintah Austria. 

BLK Maritim nanti dibangun di lingkungan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) 
Serang. Pengembangan balai ini hanya ada di tiga tempat yaitu Serang, Medan dan Makassar. 
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Pengembangannya di Serang saat ini prosesnya dalam tahap pembangunan yang diresmikan 
Kemnaker bersama pemerintah Austria. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pengembangan BLK maritim disiapkan untuk 
mengembangkan pekerja yang bisa menjawab kesempatan yang dibangun pemerintah 
Indonesia dan Austria. 

"Sedang dikembangkan BLK maritim ini salah satu kerja sama dengan Austria, kami ingin 
mendorong prioritas pengembangan sektor maritim," ujar Ida di Kota Serang, Banten, Senin 
(28/6/2021). 

Indonesia sebagai negara maritim yang terdiri dari ribuan pulau. Pesona wisata juga 
menjanjikan, namun upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk sektor ini belum maksimal. 

"BLK maritim mampu mengelola tenaga kerja, mampu menjadikan laut kita sebagai destinasi 
bahari, mendorong perekonomian di pesisir dan daerah yang memiliki kawasan bahari," ujarnya. 

Di BLK maritim nanti juga harapannya ada transfer pengetahuan bagi peserta untuk bisa 
menjawab tantangan ke depan. BLK juga harus punya fungsi link and match untuk kebutuhan 
industri. 

"Kami ingin BLK, yang ada di kementerian atau BLK dikelola pemda, mampu melaksanakan fungsi 
link and match," ucap Ida. 
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Judul Kembangkan BLK Maritim di Serang, Kemenaker Gandeng Pemerintah 
Austria 

Nama Media kompas.com 

Newstrend BLK Maritim 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/28/202626126/kembangkan-
blk-maritim-di-serang-kemenaker-gandeng-pemerintah-austria 

Jurnalis Inang Jalaludin Shofihara 

Tanggal 2021-06-28 20:26:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ingin menyampaikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas komitmennya dalam membantu kegiatan 
pengembangan BLK Maritim di Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara ground breaking, pembangunan 
workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga langkah nyata pemerintah Indonesia, 
khususnya Kemenaker dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim 

positive - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Tentu saya akan sangat concern 
dan intens memantau perkembangan project ini setelah dilaksanakannya ground breaking, hal 
ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi pekerja Indonesia nantinya khususnya 
bidang pariwisata maritim 

neutral - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Nantinya, kerja sama ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, 
tetapi juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia ke depannya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi Pemerintah Austria yang 
berkolaborasi dengan Kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. "Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-
besarnya kepada Pemerintah Austria, atas komitmennya dalam membantu kegiatan 
pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujarnya. 
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KEMBANGKAN BLK MARITIM DI SERANG, KEMENAKER GANDENG PEMERINTAH 
AUSTRIA 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi Pemerintah Austria yang 
berkolaborasi dengan Kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja ( BLK ) Maritim di Serang. 

"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas 
komitmennya dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujarnya. 

Dia mengatakan itu dalam acara Penandatanganan MoU, Pengukuhan Pengurus Forum 
Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri (FKLPI), dan Ground Breaking Ceremony Kegiatan 
Pengembangan BLK Maritim di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja ( BBPLK ) Serang, 
Banten, Senin (28/6/2021). 

Ida menjelaskan, kerja sama itu bertujuan mendukung program prioritas pemerintah dalam 
pengembangan sektor maritim Indonesia. 

Ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim tersebut terdiri dari empat komponen 
pekerjaan utama, yaitu konstuksi gedung, pengadaan peralatan pelatihan, pengembangan 
kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan yang sesuai dengan standar Austria yang diakui 
di Eropa, tentunya dengan sentuhan kontekstualisasi kebutuhan lokal di Indonesia, serta 
pelatihan instruktur dan manajemen. 

Ida menambahkan, kerja sama tersebut merupakan pengembangan secara komprehensif atas 
empat program kejuruan pelatihan yang saat ini sudah ada, yaitu teknik mekanik, las atau 
welding, listrik atau electrick, dan mekatronik, khususnya penguatan untuk kejuruan las dan 
listrik. 

Selain Pemerintah Austria, kerja sama itu juga didukung Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

"Acara ground breaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga 
langkah nyata pemerintah Indonesia, khususnya Kemenaker dalam mencetak tenaga kerja 
unggul di sektor maritim," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin. 

Sementara itu, Duta Besar Austria untuk Indonesia Johannes Peterlik mengapresiasi 
dibangunnya lokakarya pelatihan vokasi bidang maritim yang ada di BBPLK Serang tersebut. 

"Tentu saya akan sangat concern dan intens memantau perkembangan project ini setelah 
dilaksanakannya ground breaking, hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi 
pekerja Indonesia nantinya khususnya bidang pariwisata maritim," katanya. 

Menurut Johannes, proyek itu nantinya dapat mengedukasi masyarakat, khususnya para pekerja 
tentang pentingnya penguasaan kompetensi bidang pariwisata maritim. 

Sebab, untuk bisa mengenalkan sektor pariwisata kepada wisatawan, pemangku kepentingan 
terkait perlu memperkenalkannya dari hal terkecil. 

"Nantinya, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi 
masyarakat sekitar BBPLK Serang, tetapi juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia ke 
depannya," ucapnya. 

Perlu diketahui, selain di Serang, kerja sama pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di 
Medan dan Makassar. 
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Judul Gerindra Bantu Sembako PMI di Malaysia Terdampak Covid-19 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend PMI di Malaysia 

Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qveyk8320/gerindra-bantu-sembako-pmi-
di-malaysia%c2%a0terdampak-covid-19%c2%a0 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) Kami 
sejak 15 Juni 2021 lalu dan sampai sekarang terus menyalurkan bahan sembako untuk diberikan 
kepada para WNI yang betul-betul membutuhkan bantuan karena dampak pandemi Covid-19 

positive - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) 
Bantuan di salurkan pada WNI yang sakit atau lumpuh dan serta anak-anak dan lansia di daerah 
Kuala Lumpur dan Selangor 

positive - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) Dalam 
pemberian bantuan sembako ini kami tetap di bawah naungan Dubes Hermono dan beserta staf 
dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku di Malaysia 

neutral - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) Pada 
WNI yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau KBRI harap bersabar. Pasalnya 
permohon terlalu banyak dan staf KBRI terbatas. Kami akan utamakan terlebih dahulu untuk 
anak-anak, lansia, dan orang sakit 

positive - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) 
Semoga pandemi Covid-19 cepat berakhir dan para WNI di Malaysia dapat bekerja lagi, hidup 
normal semula. Kami juga sangat berterima kasih kepada Duta Besar Indonesia untuk Malaysia 
beserta staff dan ormas dan peguyupan yang membantu proses penyaluran bantuan sembako 
ini 

 

Ringkasan 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia memberikan 
bantuan sembako kepada para Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang mayoritas 
merupakan pekerja migran Indonesia (PMI). Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri 
Malaysia, Darsil Abdul Muis, mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan sembako dari 
anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah. 



 

62 
 

GERINDRA BANTU SEMBAKO PMI DI MALAYSIA TERDAMPAK COVID-19 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia memberikan 
bantuan sembako kepada para Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang mayoritas 
merupakan pekerja migran Indonesia (PMI). 

Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia, Darsil Abdul Muis, mengatakan 
pihaknya telah menyalurkan bantuan sembako dari anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Himmatul 
Aliyah. 

"Kami sejak 15 Juni 2021 lalu dan sampai sekarang terus menyalurkan bahan sembako untuk 
diberikan kepada para WNI yang betul-betul membutuhkan bantuan karena dampak pandemi 
Covid-19," ujar Abdul Muis, Senin (28/6) dalam keterangan tertulisnya. 

Dia mengungkapkan pemberian bantuan sembako tersebut tidak melihat perbedaan suku, ras, 
dan agama. Setiap WNI yang betul-betul membutuhkan dan berhak maka akan diberikan 
bantuan. 

"Bantuan di salurkan pada WNI yang sakit atau lumpuh dan serta anak-anak dan lansia di daerah 
Kuala Lumpur dan Selangor," ungkap Abdul Muis. 

WNI yang betul-betul membutuhkan bantuan sembako kata dia sudah didaftar melalui ormas 
dan paguyuban serta koordinator yang di percaya Kedutaan Besar Indonesia yang berada di 
Kuala Lumpur. 

Amanah bantuan yang diberikan Hj Himmatul Aliyah sebagai wujud kepedulian terhadap 
konstituennya yang selain ada di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan juga ada di luar negeri. 

Abdul Muis memastikan bahwa WNI yang menerima bantuan benar-benar layak dan berhak. 
"Dalam pemberian bantuan sembako ini kami tetap di bawah naungan Dubes Hermono dan 
beserta staf dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku di Malaysia," tambah Abdul 
Muis. 

Dia mengungkapkan bantuan yang diberikan dari Hj Himmatul Aliyah akan dilaksanakan hingga 
12 Juli 2021 mendatang. Proses penerimaan permohonan bantuan melalui media sosial hingga 
proses penyaluran juga dibantu ormas dan paguyuban bekerja siang malam. 

"Pada WNI yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau KBRI harap bersabar. 
Pasalnya permohon terlalu banyak dan staf KBRI terbatas. Kami akan utamakan terlebih dahulu 
untuk anak-anak, lansia, dan orang sakit," jelas Abdul Muis. 

Dirinya berharap dengan bantuan dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia 
tersebut dapat meringankan beban hidup para WNI. 

"Semoga pandemi Covid-19 cepat berakhir dan para WNI di Malaysia dapat bekerja lagi, hidup 
normal semula. Kami juga sangat berterima kasih kepada Duta Besar Indonesia untuk Malaysia 
beserta staff dan ormas dan peguyupan yang membantu proses penyaluran bantuan sembako 
ini," kata Abdul Muis. 
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Judul Diduga Korban Perdagangan Manusia, Tujuh Pemuda Aceh 
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Narasumber 

positive - Almuniza Kamal (Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh) Dari informasi yang kita 
terima, ketujuh pemuda Aceh ini akan diberangkatkan ke Dubai melalui Perusahaan China Energy 
Engineering Corporation atau Energy China (CEEC) 

negative - Almuniza Kamal (Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh) Usut punya usut, 
mereka disebut sebagai korban Hmhuman trafficking 

neutral - Firdaus (Ketua FOBA) Insya Allah, Selasa besok BPPA akan membawa pulang ketujuh 
pemuda ini ke Aceh, menggunakan Bus Putra Pelangi pukul 14.00 WIB 

negative - Rasyidin (Pemuda Aceh yang batal ke Dubai) Perusahaan ini ada di Aceh, tepatnya di 
Nagan Raya. Kita sudah ada di Jakarta sejak tanggal 13 Juni menunggu penerbangan 

neutral - Rasyidin (Pemuda Aceh yang batal ke Dubai) Kita juga baru paham kalau sebenarnya 
tiket yang diberikan kepada kami adalah tiket pelancong, bukan tiket pekerja 

negative - Rasyidin (Pemuda Aceh yang batal ke Dubai) 5 orang dari Sumut juga mengundurkan 
diri, termasuk kami 7 orang. Kemudian ditambah 1 orang warga Aceh lainnya yang sudah duluan 
pulang secara mandiri. Selebihnya adalah 16 orang lainnya tetap dengan rencana awal 

 

Ringkasan 

Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta memulangkan 
tujuh pemuda yang batal terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab. Mereka diduga sebagai korban 
perdagangan manusia (human trafficking). 

Kepala BPPA, Almuniza Kamal mengatakan, ketujuh pemuda asal Aceh tersebut awalnya hendak 
berangkat ke Dubai, namun terkendala dengan kurangnya dokumen seperti surat izin dari 
perusahaan yang akan memberangkatkan mereka. 
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DIDUGA KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA, TUJUH PEMUDA ACEH DIPULANGKAN 

Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta memulangkan 
tujuh pemuda yang batal terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab. Mereka diduga sebagai korban 
perdagangan manusia (human trafficking). 

Kepala BPPA, Almuniza Kamal mengatakan, ketujuh pemuda asal Aceh tersebut awalnya hendak 
berangkat ke Dubai, namun terkendala dengan kurangnya dokumen seperti surat izin dari 
perusahaan yang akan memberangkatkan mereka. 

"Dari informasi yang kita terima, ketujuh pemuda Aceh ini akan diberangkatkan ke Dubai melalui 
Perusahaan China Energy Engineering Corporation atau Energy China (CEEC)," kata Almuniza, 
Senin (28/6). 

Namun setiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, ketujuh pemuda ini ditahan oleh pihak 
imigrasi lantaran tiket yang mereka gunakan bukan tiket pekerja, melainkan tiket pelancong. 

Saat itu, oleh otoritas bandara mereka ditahan dan dialihkan ke Polres terdekat untuk diinterogasi 
pihak berwajib. 

"Usut punya usut, mereka disebut sebagai korban Hmhuman trafficking," jelas Almuniza. 

Mengetahui hal itu, Almuniza dibantu berbagai pihak langsung melakukan penelusuran 
keberadaan dan diketahui saat ini ketujuh pemuda itu berada di Asrama Fund Oentuek Bantuan 
Aceh (FOBA), Jakarta atas informasi dari Ketua Asrama Foba Firdaus dan Ketua Pemuda Aceh 
Jakarta (APA), Nazar. 

Agar kejadian ini tidak berulang, Almuniza berpesan agar masyarakat jeli dan jangan sampai 
menjadi pihak yang dirugikan atas kepentingan orang lain. Apalagi, kata dia, pemuda-pemuda 
Aceh ini punya skill pada bidangnya masing-masing, seperti pengelasan dan perbaikan alat 
elektronik, termasuk service handphone. 

Ketua FOBA Firdaus mengatakan, ketujuh pemuda Aceh tersebut saat ini berada di Asrama 
FOBA. 

"Insya Allah, Selasa besok BPPA akan membawa pulang ketujuh pemuda ini ke Aceh, 
menggunakan Bus Putra Pelangi pukul 14.00 WIB," jelasnya. 

Firdaus juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Aceh dalam hal ini Kepala BPPA 
karena langsung merespon dengan cepat langkah-langkah konkrit yang dapat ditempuh, salah 
satunya dengan segera memulangkan pemuda Aceh tersebut. 

Sementara, salah satu Pemuda Aceh yang batal ke Dubai, Rasyidin (28), warga Meunasah Pante, 
Kabupaten Aceh Utara menjelaskan, awalnya mereka akan bekerja di Dubai pada sebuah 
perusahaan asing. 

"Perusahaan ini ada di Aceh, tepatnya di Nagan Raya. Kita sudah ada di Jakarta sejak tanggal 
13 Juni menunggu penerbangan," kata Rasyidin. 

Namun, tambah dia, saat tiba di bandara, pihaknya malah ditahan karena kekurangan 
kelengkapan dokumen, seperti surat izin kerja. 

"Kita juga baru paham kalau sebenarnya tiket yang diberikan kepada kami adalah tiket 
pelancong, bukan tiket pekerja," sambung Rasyidin. 

Meski sempat ditahan oleh pihak Polres bandara, dan juga dibawa ke Dinas Sosial, namun segala 
permasalahan sudah selesai. 
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Rasyidin juga menjelaskan, jumlah total para pekerja yang akan berangkat ke Dubai tersebut 
adalah 29 orang dengan rincian 24 berasal dari Aceh dan 5 orang dari Sumatera Utara (Sumut). 

"5 orang dari Sumut juga mengundurkan diri, termasuk kami 7 orang. Kemudian ditambah 1 
orang warga Aceh lainnya yang sudah duluan pulang secara mandiri. Selebihnya adalah 16 orang 
lainnya tetap dengan rencana awal," kata dia. 

Rasyidin mengaku bahwa mereka membatalkan diri untuk terbang ke Dubai dan memutuskan 
untuk pulang ke Aceh karena dari awal takut ini adalah praktik perdagangan manusia (human 
trafficking). 

Rasyidin bersama keenam pemuda Aceh lainnya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada 
pemerintah Aceh yang ada di Jakarta, yakni BPPA karena merespon secara cepat pemulangan 
terhadap mereka. 

Berikut enam pemuda Aceh lainnya yang akan segera dipulangkan ke Aceh: 

Heri Mukti (35), warga Meunasah Mee, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara. 

Zulfahmi (27) warga Lapang, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara. 

Syafari (31), warga Tumpok Teungoh, Banda Sakti, Kota Lhoksumawe. 

Mulyadi (28), warga Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. 

L. Rajab Kana, (34) warga Cibrek Baroh, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. 

Muhammad Ikram, (27) warga Meurah Mulia, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. 
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Judul Gak Kaleng-Kaleng, Gerindra Beri Bantuan Sembako untuk TKI Di 
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Ringkasan 

Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia memberikan 
bantuan sembako kepada para Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang mayoritas 
merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri 
Malaysia, Darsil Abdul Muis mengungkapkan pihaknya telah menyalurkan bantuan sembako dari 
anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah. 

 

GAK KALENG-KALENG, GERINDRA BERI BANTUAN SEMBAKO UNTUK TKI DI 
MALAYSIA 

Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia memberikan 
bantuan sembako kepada para Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang mayoritas 
merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 

Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia, Darsil Abdul Muis mengungkapkan 
pihaknya telah menyalurkan bantuan sembako dari anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Himmatul 
Aliyah. 

"Kami sejak 15 Juni 2021 lalu dan sampai sekarang terus menyalurkan bahan sembako untuk 
diberikan kepada para WNI yang betul-betul membutuhkan bantuan karena dampak pandemi 
Covid-19," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/6/2021). 

Lanjutnya, ia mengungkapkan pemberian bantuan sembako tersebut tidak melihat perbedaan 
Suku, Ras, dan Agama. Setiap WNI yang betul-betul membutuhkan dan berhak maka akan 
diberikan bantuan. 

"Bantuan di salurkan pada WNI yang sakit atau lumpuh dan serta anak-anak dan lansia di daerah 
Kuala Lumpur dan Selangor," ungkap dia. 
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Lebih lanjut, ia mengatakan WNI yang betul-betul membutuhkan bantuan sembako kata dia 
sudah didaftar melalui ormas dan paguyuban serta koordinator yang di percaya Kedutaan Besar 
Indonesia yang berada di Kuala Lumpur. 

Amanah bantuan yang diberikan Himmatul Aliyah sebagai wujud kepedulian terhadap 
konstituennya yang selain ada di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan juga ada di luar negeri. Abdul 
Muis memastikan bahwa WNI yang menerima bantuan benar-benar layak dan berhak. 

"Dalam pemberian bantuan sembako ini kami tetap di bawah naungan Dubes Hermono dan 
beserta staf dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku di Malaysia," tambahnya. 

Ia mengungkapkan bantuan yang diberikan dari Hj. Himmatul Aliyah akan dilaksanakan hingga 
12 Juli 2021 mendatang. Proses penerimaan permohonan bantuan melalui media sosial hingga 
proses penyaluran juga dibantu ormas dan paguyuban bekerja siang malam. 

"Pada WNI yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau KBRI harap bersabar. 
Pasalnya permohon terlalu banyak dan staf KBRI terbatas. Kami akan utamakan terlebih dahulu 
untuk anak-anak, lansia, dan orang sakit," jelas Abdul Muis. 

Dirinya berharap dengan bantuan dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia 
tersebut dapat meringankan beban hidup para WNI. 

"Semoga pandemi Covid-19 cepat berakhir dan para WNI di Malaysia dapat bekerja lagi, hidup 
normal semula. Kami juga sangat berterima kasih kepada Duta Besar Indonesia untuk Malaysia 
beserta staff dan ormas dan peguyupan yang membantu proses penyaluran bantuan sembako 
ini," tandas Abdul Muis. 
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Judul Saldo Program Kartu Prakerja 2020 Nol Rupiah, Semua Sisa 
Dikembalikan RKUN 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Kartu Pra Kerja 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Data Bank Dunia pun menyebut bahwa peningkatan keterampilan melalui pelatihan 
bukan prioritas, baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Karena itulah, Kartu Prakerja hadir 
untuk memberikan beasiswa pelatihan peningkatan keterampilan kerja 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Dana insentif Prakerja pada 2020 telah kami salurkan sebesar Rp 13,36 triliun, 
sementara pada semester pertama 2021 sejumlah Rp 5,77 triliun 

neutral - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Sangat manusiawi, bagi orang susah di masa pandemi perlu biaya untuk menopang 
kebutuhan hidupnya. Tapi yang kami tegaskan adalah aturan main program ini. Untuk mendapat 
insentif itu, seseorang harus menyelesaikan pelatihan terlebih dulu guna meningkatkan 
keterampilannya 

 

Ringkasan 

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari 
mengatakan bahwa dana Kartu Prakerja tahun 2020 sebesar Rp 0. Ini karena semua sisa saldo 
telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

 

SALDO PROGRAM KARTU PRAKERJA 2020 NOL RUPIAH, SEMUA SISA 
DIKEMBALIKAN RKUN 

JAKARTA - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa 
Purbasari mengatakan bahwa dana Kartu Prakerja tahun 2020 sebesar Rp 0. Ini karena semua 
sisa saldo telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 
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Dana tahun 2020 ini diperkenankan lewat akhir tahun sampai 100 hari kerja menurut Peraturan 
Menteri Keuangan No. 25/2020 pasal 39 dan 43 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja. 

Menurut Denni, Program Kartu Prakerja hadir untuk menjawab dua tantangan besar dunia 
ketenagakerjaan kita, yakni terbatasnya lapangan kerja serta rendahnya produktivitas akibat 
ketidak sesuaian antara kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan sumber daya manusia 
berkualitas. 

Hal ini dibuktikan dengan profil 135 juta angkatan kerja kita dengan 90 persen di antaranya 
belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat. 

"Data Bank Dunia pun menyebut bahwa peningkatan keterampilan melalui pelatihan bukan 
prioritas, baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Karena itulah, Kartu Prakerja hadir untuk 
memberikan beasiswa pelatihan peningkatan keterampilan kerja," katanya melalui keterangan 
pers, Senin (28/6/2021). 

Denni menjelaskan bahwa hingga 27 Juni 2021 selama 17 gelombang pembukaan program, 
Kartu Prakerja telah menjaring 65,60 juta pendaftar teregistrasi di situs prakerja.go.id. Setelah 
melalui beberapa kali saringan seleksi, sebanyak 8,28 juta orang dinyatakan sebagai penerima 
efektif Kartu Prakerja. 

"Dana insentif Prakerja pada 2020 telah kami salurkan sebesar Rp 13,36 triliun, sementara pada 
semester pertama 2021 sejumlah Rp 5,77 triliun," terangnya. 

Dari 35 persen penerima Kartu Prakerja tahun 2020 yang sebelumnya tidak bekerja, kini telah 
bekerja kembali, membuka usaha, atau menjadi freelancer. 

Demikian pula di semester awal 2021, ditemukan catatan awal 29 dari 89 persen penerima Kartu 
Prakerja yang awalnya tidak bekerja telah bekerja kembali, membuka usaha, atau menjadi 
pekerja lepas. 

Selain manfaat pelatihan keterampilan, insentif yang tersalurkan dimanfaatkan dengan baik oleh 
penerima Kartu Prakerja. 

Sebanyak 95 persen peserta menggunakan dana bantuan hidup untuk kebutuhan pangan, 74 
persen untuk keperluan listrik dan air, 70 persen untuk modal usaha, 64 persen untuk 
bensin/solar, serta 61 persen untuk membeli pulsa/paket internet. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 45 persen motivasi penerima Kartu Prakerja di 
masa pandemi disebut untuk mengejar insentif bantuan hidup. Menurutnya tidak ada yang salah 
dengan itu. 

"Sangat manusiawi, bagi orang susah di masa pandemi perlu biaya untuk menopang kebutuhan 
hidupnya. Tapi yang kami tegaskan adalah aturan main program ini. Untuk mendapat insentif 
itu, seseorang harus menyelesaikan pelatihan terlebih dulu guna meningkatkan 
keterampilannya," jelasnya. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ingin menyampaikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas komitmennya dalam membantu kegiatan 
pengembangan BLK Maritim di Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara Groundbreaking, pembangunan 
workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga langkah nyata pemerintah Indonesia, 
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor 
maritim 

neutral - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Saya akan sangat concern 
memantau perkembangan project ini. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
penting, bukan hanya bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, namun juga bagi industri welding 
dan elektrik Indonesia ke depannya 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) menggandeng Pemerintah Austria dalam 
mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. Selain di Serang, kerja sama 
pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di Medan dan Makassar. Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program prioritas 
Pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. 

 

KEMENAKER GANDENG AUSTRIA KEMBANGKAN BLK MARITIM 

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) menggandeng Pemerintah Austria 
dalam mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. Selain di Serang, kerja sama 
pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di Medan dan Makassar. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung 
program prioritas Pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. 
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"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas 
komitmennya dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," kata Ida 
dalam siaran pers, Senin (28/6/2021). 

Ida mengatakan, ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim terdiri dari beberapa 
komponen, yakni pekerjaan utama yaitu konstruksi gedung, pengadaan peralatan pelatihan, 
pengembangan kurikulum, serta pelatihan instruktur dan manajemen. 

Dalam pengembangan kurikulum, mencakup program dan modul pelatihan yang sesuai dengan 
standar Austria yang diakui di Eropa, tentunya dengan sentuhan kontekstualisasi kebutuhan lokal 
di Indonesia. 

Kerja sama Kemenaker dengan pemerintah Austria di BBPLK Serang ini merupakan 
pengembangan secara komprehensif atas 4 program kejuruan pelatihan yang saat ini sudah ada, 
yaitu teknik mekanik, las, listrik dan mekatronik, khususnya penguatan untuk kejuruan las dan 
listrik. 

"Acara Groundbreaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga 
langkah nyata pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam 
mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim," kata Menaker Ida. 

Duta Besar Austria di Indonesia, Johannes Peterlik mengatakan, project ini kedepannya akan 
berdampak baik bagi pekerja Indonesia nantinya khususnya bidang pariwisata maritime. Ia 
mengatakan, BLK diharapkan dapat mengedukasi pekerja tentang pentingnya penguasaan 
kompetensi bidang pariwisata maritim untuk bisa mengenalkan pariwisata kepada wisatawan. 

"Saya akan sangat concern memantau perkembangan project ini. Kerja sama ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, 
namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia ke depannya," kata Johannes. 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara Groundbreaking, pembangunan 
workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga langkah nyata Pemerintah Indonesia, 
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor 
maritim 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. Hal tersebut guna mendukung program prioritas Presiden 
Joko Widodo guna pengembangan sektor maritim nasional. Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Austria, yang berkomitmen membantu 
kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia. Penandatanganan MoU, Pengukuhan 
Pengurus Forum FKLPI, dan Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK Maritim 
di BBPLK Serang, Banten, telah digelar hari ini. 

 

RI GANDENG AUSTRIA GENJOT KOMPETENSI SDM SEKTOR MARITIM 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. Hal tersebut guna mendukung program prioritas Presiden 
Joko Widodo guna pengembangan sektor maritim nasional. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Austria, 
yang berkomitmen membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia. 

Penandatanganan MoU, Pengukuhan Pengurus Forum FKLPI, dan Ground Breaking Ceremony 
Kegiatan Pengembangan BLK Maritim di BBPLK Serang, Banten, telah digelar hari ini. 

"Acara Groundbreaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga 
langkah nyata Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam 
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mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim," kata Ida dikutip dari keterangannya, Senin, 
28 Juni 2021. 

Ida menjabarkan, ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim ini terdiri dari 4 komponen 
pekerjaan utama. Yaitu konstuksi gedung, pengadaan peralatan pelatihan, pengembangan 
kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan yang sesuai dengan standar Austria yang diakui 
di Eropa. 

"tentunya dengan sentuhan kontekstualisasi kebutuhan lokal di Indonesia, dan pelatihan 
instruktur dan manajemen," tambahnya. 

Sebagai informasi, selain di Serang, kerja sama pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di 
Medan dan Makassar. Kerja sama ini juga merupakan pengembangan atas 4 program kejuruan 
pelatihan yang saat ini sudah ada, yaitu teknik mekanik, las, listrik dan mekatronik, khususnya 
penguatan untuk kejuruan las dan listrik. 

Selain Pemerintah Austria, kerja sama ini didukung juga oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan 
Kementerian Keuangan. 

Sementara itu Duta Besar Austria di Indonesia, Johannes Peterlik mengungkapkan, pihaknya 
memastikan kerja sama ini berjalan dengan maksimal. 

"Hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi pekerja Indonesia nantinya khususnya 
bidang pariwisata maritim", kata Dubes Johannes. 

Menurutnya, project ini nantinya akan dapat mengedukasi masyarakat khususnya para pekerja 
tentang pentingnya penguasaan kompetensi bidang pariwisata maritim. Yntuk bisa mengenalkan 
pariwisata kepada wisatawan, edukasi dari hal terkecil perlu dilakukan. 

"Nantinya dari kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya 
bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia 
ke depannya," ucapnya. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Review seluruh metode pembelajaran 
yang saat ini dilakukan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Perguruan tinggi vokasi ini harus 
mampu mewujudkan super link and match antara para lulusannya dan dunia industri sehingga 
tercipta relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan industri 

positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan K3) Ini jelas menjadi tantangan sehingga 
diperlukan upaya dari setiap lulusan perguruan tinggi vokasi untuk meningkatkan kemampuan 
kreativitas dan inovasi sendiri, di samping yang didapatkan dari universitas. Jangan sampai 
begitu selesai kuliah, keahlian yang dimiliki tidak lagi cocok dengan permintaan dan kebutuhan 
industri 

 

Ringkasan 

Saat ini tantangan di dunia ketenagakerjaan sangat bervariasi sehingga pendidikan vokasi harus 
dapat melakukan transformasi dan mempertajam keterampilan para mahasiswa sesuai dengan 
kebutuhan dunia kerja. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi 
mengingatkan agar para pemangku kepentingan dunia vokasi tidak terjebak di zona nyaman, 
mengingat dunia terus berubah sehingga metode dan proses pembelajaranya pun harus 
mengikuti perkembangan teknologi dan era industri 4.0. 

 

INGAT! PENDIDIKAN VOKASI HARUS IKUTI PERKEMBANGAN ERA INDUSTRI 4.0 

Saat ini tantangan di dunia ketenagakerjaan sangat bervariasi sehingga pendidikan vokasi harus 
dapat melakukan transformasi dan mempertajam keterampilan para mahasiswa sesuai dengan 
kebutuhan dunia kerja. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengingatkan agar para 
pemangku kepentingan dunia vokasi tidak terjebak di zona nyaman, mengingat dunia terus 
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berubah sehingga metode dan proses pembelajaranya pun harus mengikuti perkembangan 
teknologi dan era industri 4.0. 

"Review seluruh metode pembelajaran yang saat ini dilakukan," ujarnya, Senin (28/6/2021). 

Pendidikan vokasi itu berbeda dengan pendidikan lain sehingga mahasiswa harus betul-betul 
dilibatkan dalam dunia nyata. Untuk itu, diperlukan praktik magang di instansi pemerintah atau 
swasta untuk mengasah ketajaman, terutama keterampilan yang disesuaikan dengan teori di 
kelas. 

"Perguruan tinggi vokasi ini harus mampu mewujudkan super link and match antara para 
lulusannya dan dunia industri sehingga tercipta relevansi antara program pendidikan dengan 
kebutuhan industri," ujarnya. 

Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang mengatakan perkembangan teknologi dan 
otomatisasi di era industri 4.0 menimbulkan potensi disrupsi dan menciptakan jenis pekerjaan 
baru. 

Kondisi ini pada akhirnya bisa menyebabkan permintaan tenaga kerja industri tidak lagi sama 
dengan keterampilan yang dimiliki oleh para lulusan perguruan tinggi. Apalagi diakui, mismatch 
antara kebutuhan dan ketersediaan skill tenaga kerja masih tinggi. 

Berdasarkan studi dari McKinsey diperkirakan akan ada 27 juta pekerjaan yang hilang di 
Indonesia, sebaliknya akan muncul 47 juta pekerjaan baru. Bahkan sebanyak 30 persen 
pekerjaan di dunia akan digantikan dengan mesin. 

"Ini jelas menjadi tantangan sehingga diperlukan upaya dari setiap lulusan perguruan tinggi 
vokasi untuk meningkatkan kemampuan kreativitas dan inovasi sendiri, di samping yang 
didapatkan dari universitas. Jangan sampai begitu selesai kuliah, keahlian yang dimiliki tidak lagi 
cocok dengan permintaan dan kebutuhan industri," ujarnya. 

Bagaimanapun Indonesia masih akan membutuhkan lebih banyak pekerja yang memiliki 
keterampilan menengah tinggi. Jika SDM dan tenaga kerja di Indonesia tidak mengembangkan 
kemampuannya melalui keterampilan, maka akan sulit bersaing di era digital saat ini. 

Di sisi lain, dia juga menilai bahwa pasar tenaga kerja yang aktif ini harus didukung oleh regulasi 
yang membuka ruang adanya kecocokan dan kemudahan dari sisi suply and demand. 
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Narasumber 

negative - Fajar Laksono (Juru Bicara Mahkamah Konstitusi) Untuk jadwal sidang, silakan cek di 
jadwal sidang di website mkri.id. Kalau sidang pleno, termasuk dalam hal ini pengucapan 
putusan, biasanya dipimpin YM Ketua MK 

 

Ringkasan 

Sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan digelar 
besok, Selasa (29/6). Memiliki website Mahkamah Konstitusi (MK) sidang dijadwalkan akan 
berlangsung jam 10:00 WIB. Terkait pimpinan sidang, Juru Bicara MK Fajar Laksono 
mengatakan, bakal dipimpin oleh Ketua MK. Apabila sidang tersebut merupakan sidang pleno, 
termasuk pengucapan putusan. 

 

BESOK MK AKAN GELAR SIDANG UJI MATERI UU CIPTA KERJA 

Sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan digelar 
besok, Selasa (29/6). Memiliki website Mahkamah Konstitusi (MK) sidang dijadwalkan akan 
berlangsung jam 10:00 WIB. 

Terkait pimpinan sidang, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, bakal dipimpin oleh Ketua 
MK. Apabila sidang tersebut merupakan sidang pleno, termasuk pengucapan putusan. 

"Untuk jadwal sidang, silakan cek di jadwal sidang di website mkri.id. Kalau sidang pleno, 
termasuk dalam hal ini pengucapan putusan, biasanya dipimpin YM Ketua MK," kata dia saat 
dihubungi, Senin (28/6). 

Sidang perdana pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terjadi pada 24 
November 2020. Permohonan uji materi diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 
bersama sejumlah organisasi serikat pekerja. 
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Para pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 
UU Cipta Kerja. Hal-hal yang dipersoalkan dalam pasal-pasal tersebut adalah tenaga kerja asing, 
jaminan sosial, lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerja, perjanjian kerja 
waktu tertentu, waktu kerja, pekerja alih daya, cuti, upah minimum dan pengupahan. 

Selain itu, para organisasi pekerja itu mengkhawatirkan ketiadaan imbalan yang layak dan adil 
bagi pekerja/buruh dalam pemberian pesangon, uang penggantian hak dan upah penghargaan 
masa kerja karena terdapat beberapa frasa yang multitafsir yang berimplikasi pada hilangnya 
ketentuan besarnya jaminan hak pekerja/buruh halam pemutusan hubungan kerja dalam UU 
Cipta Kerja. [eko]. 
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Judul Kemnaker Gandeng Pemerintah Austria Kembangkan BLK Maritim 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend BLK Maritim 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4593558/kemnaker-gandeng-
pemerintah-austria-kembangkan-blk-maritim 
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Ukuran 0 
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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) Saya ingin menyampaikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas komitmennya dalam membantu kegiatan 
pengembangan BLK Maritim di Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara Groundbreaking, pembangunan 
workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga langkah nyata pemerintah Indonesia, 
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor 
maritim 

positive - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Tentu saya akan sangat concern 
dan intens memantau perkembangan project ini setelah dilaksanakannya ground breaking ini, 
hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi pekerja Indonesia nantinya khususnya 
bidang pariwisata maritim 

neutral - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Nantinya dari kerja sama ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat sekitar BBPLK 
Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia ke depannya 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program 
prioritas Pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. 

 

KEMNAKER GANDENG PEMERINTAH AUSTRIA KEMBANGKAN BLK MARITIM 

Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam 
mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. 
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Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program prioritas Pemerintah dalam pengembangan 
sektor maritim Indonesia. 

"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas 
komitmennya dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan iniIda Fauziyah. 

Menaker Ida menyampaikan hal tersebut pada acara Penandatanganan MoU, Pengukuhan 
Pengurus Forum FKLPI, dan Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK Maritim 
di BBPLK Serang, Banten, Senin (28/6/2021). 

Menaker Ida mengatakan ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim ini terdiri dari 4 
komponen pekerjaan utama yaitu konstuksi gedung; pengadaan peralatan pelatihan; 
pengembangan kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan yang sesuai dengan standar 
Austria yang diakui di Eropa, tentunya dengan sentuhan kontekstualisasi kebutuhan lokal di 
Indonesia; dan pelatihan instruktur dan manajemen. 

Sebagai informasi, selain di Serang, kerja sama pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di 
Medan dan Makassar. 

Menaker Ida lebih lanjut menambahkan kerja sama Kemnaker dengan pemerintah Austria di 
BBPLK Serang ini merupakan pengembangan secara komprehensif atas 4 program kejuruan 
pelatihan yang saat ini sudah ada, yaitu teknik mekanik, las/welding, listrik/electric dan 
mekatronik, khususnya penguatan untuk kejuruan las dan listrik. 

Selain Pemerintah Austria, kerja sama ini didukung juga oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan 
Kementerian Keuangan. 

"Acara Groundbreaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga 
langkah nyata pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam 
mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim," kata Menaker Ida. 

Sementara itu Duta Besar Austria di Indonesia, Johannes Peterlik sangat mengapresiasi atas 
dibangunnya workshop pelatihan vokasi bidang maritim yang ada di BBPLK Serang ini. 

"Tentu saya akan sangat concern dan intens memantau perkembangan project ini setelah 
dilaksanakannya ground breaking ini, hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi 
pekerja Indonesia nantinya khususnya bidang pariwisata maritim", kata Dubes Johannes. 

Menurutnya, project ini nantinya akan dapat mengedukasi masyarakat khususnya para pekerja 
tentang pentingnya penguasaan kompetensi bidang pariwisata maritim untuk bisa mengenalkan 
pariwisata kepada wisatawan, kita perlu memperkenalkannya dari hal terkecil. 

"Nantinya dari kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya 
bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia 
ke depannya," ucapnya. 
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Judul 4 Anak di Bawah Umur yang Diamankan di Tempat Hiburan Malam 
Kabur dari Penampungan 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Pekerja Anak 
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Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

positive - Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto (Kabid Humas Polda NTT) Empat anak ini 
sempat kita titipkan bersama belasan anak lainnya, usai kita amankan dari sejumlah tempat 
hiburan malam di Maumere 

negative - Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto (Kabid Humas Polda NTT) Di balik tembok 
pembatas ditemukan sebuah tangga, sehingga kuat dugaan ada pihak lain yang membantu 
memperlancar pelarian empat anak tersebut 

negative - Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto (Kabid Humas Polda NTT) Anggota kita 
masih cari mereka 

 

Ringkasan 

Empat orang anak di bawah umur yang diamankan aparat Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), 
di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, kabur dari tempat 
menampungan. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto, mengatakan, 
empat anak itu kabur dari tempat penampungan di shelter Tim Relawan untuk Kemanusiaan 
(TRuK). 

 

4 ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIAMANKAN DI TEMPAT HIBURAN MALAM KABUR 
DARI PENAMPUNGAN 

Empat orang anak di bawah umur yang diamankan aparat Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), 
di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, kabur dari tempat 
menampungan. 

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto, mengatakan, empat anak itu 
kabur dari tempat penampungan di shelter Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK). 
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"Empat anak ini sempat kita titipkan bersama belasan anak lainnya, usai kita amankan dari 
sejumlah tempat hiburan malam di Maumere," ujar Krisna, kepada Kompas.com, Senin 
(28/6/2021) malam. 

Panjat tembok bangunan Empat anak itu lanjut Krisna, kabur dari tempat penampungan, Minggu 
(27/6/2021) kemarin. 

Menurut Krisna, mereka kabur, setelah memanjat tembok bangunan tempat penampungan 
menggunakan tangga. 

Penyidik Ditreskrimum Polda NTT, masih mencari keberadaan empat anak-anak tersebut. 

"Di balik tembok pembatas ditemukan sebuah tangga, sehingga kuat dugaan ada pihak lain yang 
membantu memperlancar pelarian empat anak tersebut," ungkap Krisna. 

Krisna menjelaskan, para pekerja anak itu selama ini dibina di penampungan. 

Mereka rencananya, akan dibawa ke Kupang untuk ditempatkan di balai rehabilitasi sosial di 
Naibonat Kabupaten Kupang. 

"Anggota kita masih cari mereka," kata Krisna. 

Sebelumnya, sebanyak 16 anak di bawah umur di Nusa Tenggara Timur (NTT) ditemukan 
bekerja di tempat hiburan malam. 

Temuan itu didapati dari kegiatan razia yang dilakukan oleh Jajaran Subdit 4 Direktorat Reskrim 
Umum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (14/6/2021) malam. 

Dalam operasi itu, polisi mengamankan 25 orang dari sejumlah tempat hiburan malam. 16 orang 
di antaranya anak di bawah umur. 

Mereka kemudian dibawa ke tempat penampungan untuk dibina. Namun, empat anak kabur dari 
tempat tersebut. 
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Judul Apical Gelar 'Vaksinasi Gotong Royong' di Dumai 
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Newstrend Program Vaksinasi Gotong Royong 

Halaman/URL https://rri.co.id/jakarta/nama-peristiwa/1094877/apical-gelar-vaksinasi-
gotong-royong-di-dumai 
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Narasumber 

positive - Ferry Siahaan (Manager Apical Group Dumai) Pada tahap pertama, 162 orang karyawan 
berhasil mengikuti 'Vaksinasi Gotong Royong' di daerah operasi Apical yang berada di kawasan 
Lubuk Gaung, Dumai. Tahap kedua rencana akan dilanjutkan di bulan Juli 2021 

positive - dr. Syaiful (Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai) Saya berharap perusahan-perusahan 
lain di Kota Dumai dapat mengikuti jejak Apical dan melaksanakan program 'Vaksinasi Gotong 
Royong' seperti ini 

 

Ringkasan 

Setelah sukses menyelenggarakan 'Vaksinasi Gotong Royong' di Balikpapan, Medan dan 
Marunda, Apical Group, menggelar 'Vaksinasi Gotong Royong' perdana bagi para karyawannya 
di wilayah Dumai, Riau. Program 'Vaksinasi Gotong-Royong' ini merupakan bentuk sinergi antara 
pihak pemerintah dan swasta dalam menyukseskan pelaksanaan vaksin nasional dan dapat 
berkontribusi positif untuk sektor kesehatan dan ekonomi, selain untuk melindungi kesehatan 
para pekerja namun juga mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

 

APICAL GELAR 'VAKSINASI GOTONG ROYONG' DI DUMAI 

Setelah sukses menyelenggarakan 'Vaksinasi Gotong Royong' di Balikpapan, Medan dan 
Marunda, Apical Group, menggelar 'Vaksinasi Gotong Royong' perdana bagi para karyawannya 
di wilayah Dumai, Riau. 

Program 'Vaksinasi Gotong-Royong' ini merupakan bentuk sinergi antara pihak pemerintah dan 
swasta dalam menyukseskan pelaksanaan vaksin nasional dan dapat berkontribusi positif untuk 
sektor kesehatan dan ekonomi, selain untuk melindungi kesehatan para pekerja namun juga 
mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

Manager Apical Group Dumai Ferry Siahaan mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi ini 
merupakan bentuk perusahaan untuk menjaga kesehatan para karyawan dan menyukseskan 
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Program Vaksinasi Nasional sebagai agenda prioritas pemerintah, guna memutus rantai 
penyebaran virus Covid-19. 

"Pada tahap pertama, 162 orang karyawan berhasil mengikuti 'Vaksinasi Gotong Royong' di 
daerah operasi Apical yang berada di kawasan Lubuk Gaung, Dumai. Tahap kedua rencana akan 
dilanjutkan di bulan Juli 2021," kata Ferry melalui keterangan tertulisnya, Senin (28/6/2021). 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, dr. Syaiful juga turut mengucapkan terima 
kasih kepada Apical Group yang sudah melaksanakan vaksin Covid-19 dengan Sinofarm bagi 
para karyawannya. 

"Saya berharap perusahan-perusahan lain di Kota Dumai dapat mengikuti jejak Apical dan 
melaksanakan program 'Vaksinasi Gotong Royong' seperti ini," ujarnya. 

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

Untuk mendukung hal ini, Apical Group terus berkomitmen untuk memperhatikan kesehatan para 
karyawannya melalui vaksin Covid-19. Karyawan Apical Dumai mendapatkan suntikan pertama 
vaksinasi covid-19 mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong. 
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Judul Gubernur Tindaklanjuti Inpres Tentang Jamsostek dan Siap 
Perjuangkan Petani agar Peroleh Jaminan Ketenagakerjaan Jika Alami 
Kecelakaan Kerja 
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Narasumber 

neutral - Widodo (Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung) Harapan kami, bantuan 
ini dapat memotivasi peserta Kartu Petani Berjaya untuk merasakan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan, serta memicu petani lain untuk dapat bersinergi dalam program ini 

neutral - Widodo (Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung) Jaminan untuk petani jika 
terjadi kecelakaan dalam bekerja, mendapatkan santunan, serta mendapatkan beasiswa 
pendidikan untuk 2 (dua) anaknya, hingga ke jenjang pendidikan Strata Satu 

positive - Arinal Djunaidi (Gubernur Lampung) Sesuai dengan intruksi Presiden tersebut, saya 
akan galakan kembali kepada bupati/walikota untuk meningkatkan kepatuhan pelaksanaan 
Program Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan. Upaya ini dilakukan 

 

Ringkasan 

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi siap menindaklanjuti Intruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 
2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Juga, 
memperjuangkan kolaborasi Jamsostek dengan Kartu Petani Berjaya (KPB) sehingga petani 
memperoleh jaminan ketika alami kecelakaan kerja. Hal tersebut terungkap saat Gubernur Arinal 
menerima kunjungan Pimpinan BP Jamsostek di Rumah Dinas Mahan Agung, Senin (28/06/21). 

 

GUBERNUR TINDAKLANJUTI INPRES TENTANG JAMSOSTEK DAN SIAP 
PERJUANGKAN PETANI AGAR PEROLEH JAMINAN KETENAGAKERJAAN JIKA ALAMI 
KECELAKAAN KERJA 

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi siap menindaklanjuti Intruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 
2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Juga, 



 

85 
 

memperjuangkan kolaborasi Jamsostek dengan Kartu Petani Berjaya (KPB) sehingga petani 
memperoleh jaminan ketika alami kecelakaan kerja. 

Hal tersebut terungkap saat Gubernur Arinal menerima kunjungan Pimpinan BP Jamsostek di 
Rumah Dinas Mahan Agung, Senin (28/06/21). 

Kunjungan ini dihadiri oleh perwakilan beberapa Kepala Cabang Kantor BP Jamsostek, BP 
Jamsostek Kota Bandar Lampung, Cabang Lampung Selatan, serta Cabang Pringsewu. 

Pada kesempatan itu, Widodo selaku perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung 
menyampaikan Inpres No. 2 Tahun 2021 tersebut berisi arahan kepada Kepala Daerah Gubernur, 
serta Bupati/Walikota, untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan 
anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi 
Lampung. 

Widodo berharap Gubernur Arinal dapat memberikan kebijakan yang dapat meningkatkan jumlah 
peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

"Harapan kami, bantuan ini dapat memotivasi peserta Kartu Petani Berjaya untuk merasakan 
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta memicu petani lain untuk dapat bersinergi dalam 
program ini," kata Widodo. 

Dalam kesempatan itu juga, Widodo menyampaikan bahwa BP Jamsostek Kota Bandar Lampung 
telah mendapatkan dana bantuan dari Bank Lampung untuk dapat berkolaborasi dengan Kartu 
Petani Berjaya. 

"Jaminan untuk petani jika terjadi kecelakaan dalam bekerja, mendapatkan santunan, serta 
mendapatkan beasiswa pendidikan untuk 2 (dua) anaknya, hingga ke jenjang pendidikan Strata 
Satu," ujar Widodo. 

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Arinal berharap dengan keluarnya Inpres tersebut 
pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan optimal di Provinsi 
Lampung. 

"Sesuai dengan intruksi Presiden tersebut, saya akan galakan kembali kepada bupati/walikota 
untuk meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan. 
Upaya ini dilakukan," ujar Gubernur. 
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Judul BLK Maritim di Serang Akan Adopsi Program Pelatihan dari Austria 
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Newstrend BLK Maritim 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5623337/blk-maritim-
di-serang-akan-adopsi-program-pelatihan-dari-austria 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ingin menyampaikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas komitmennya dalam membantu kegiatan 
pengembangan BLK Maritim di Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara Groundbreaking, pembangunan 
workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga langkah nyata pemerintah Indonesia, 
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor 
maritim 

neutral - Johannes Peterlik (Duta Besar LBBP Resident Republik Austria) Tentu saya akan sangat 
concern dan intens memantau perkembangan project ini setelah dilaksanakannya 
groundbreaking ini, hal ini yang tentu ke depannya akan berdampak baik bagi pekerja Indonesia 
nantinya khususnya bidang pariwisata maritime 

neutral - Johannes Peterlik (Duta Besar LBBP Resident Republik Austria) Nantinya dari kerja sama 
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat sekitar 
BBPLK Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia ke depannya 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. Nantinya, BLK Maritim di Balai Besar Pengembangan 
Latihan Kerja (BBPLK) Serang memiliki program pelatihan dengan standar Austria. Adapun 
penandatanganan MoU antara Indonesia dengan Austria ini dilakukan berbarengan dengan 
Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK Maritim di BBPLK Serang, Banten, 
sekaligus pengukuhan Pengurus Forum FKLPI. 
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BLK MARITIM DI SERANG AKAN ADOPSI PROGRAM PELATIHAN DARI AUSTRIA 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. Nantinya, BLK Maritim di Balai Besar Pengembangan 
Latihan Kerja (BBPLK) Serang memiliki program pelatihan dengan standar Austria. 

Adapun penandatanganan MoU antara Indonesia dengan Austria ini dilakukan berbarengan 
dengan Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK Maritim di BBPLK Serang, 
Banten, sekaligus pengukuhan Pengurus Forum FKLPI. 

"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas 
komitmennya dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021). 

Ida menjelaskan ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim ini terdiri dari 4 komponen 
pekerjaan utama, yaitu konstuksi gedung, pengadaan peralatan pelatihan, pengembangan 
kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan yang sesuai dengan standar Austria yang diakui 
di Eropa yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal di Indonesia, serta pelatihan instruktur dan 
manajemen. 

Ida menambahkan kerja sama Kemnaker dengan pemerintah Austria di BBPLK Serang ini 
dilakukan sebagai upaya pengembangan secara komprehensif atas empat program kejuruan 
pelatihan yang saat ini sudah ada, yaitu teknik mekanik, las (welding), listrik (electric), dan 
mekatronik. Adapun secara spesifik, kerja sama berfokus pada penguatan untuk kejuruan las 
dan listrik. 

Pengembangan BLK Maritim di Serang, kata Ida, juga didukung oleh Kementerian 
PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. 

"Acara Groundbreaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga 
langkah nyata pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam 
mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim," ungkap Ida. 

Sementara itu, Duta Besar Austria di Indonesia Johannes Peterlik mengapresiasi pembangunan 
workshop pelatihan vokasi bidang maritim yang ada di BBPLK Serang ini. 

"Tentu saya akan sangat concern dan intens memantau perkembangan project ini setelah 
dilaksanakannya groundbreaking ini, hal ini yang tentu ke depannya akan berdampak baik bagi 
pekerja Indonesia nantinya khususnya bidang pariwisata maritime," ujar Johannes. 

Menurutnya, proyek ini nantinya dapat mengedukasi para pekerja tentang pentingnya 
penguasaan kompetensi bidang pariwisata maritim untuk bisa mengenalkan pariwisata kepada 
wisatawan. 

"Nantinya dari kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya 
bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia 
ke depannya," imbuh Johannes. 

Sebagai informasi, selain di Serang, kerja sama pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di 
Medan dan Makassar. 
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Judul Kemnaker Gandeng Pemerintah Austria Kembangkan BLK Maritim 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ingin menyampaikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas komitmennya dalam membantu kegiatan 
pengembangan BLK Maritim di Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara Groundbreaking, pembangunan 
workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga langkah nyata pemerintah Indonesia, 
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor 
maritim 

positive - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Tentu saya akan sangat concern 
dan intens memantau perkembangan project ini setelah dilaksanakannya ground breaking ini, 
hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi pekerja Indonesia nantinya khususnya 
bidang pariwisata maritim 

neutral - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Nantinya dari kerja sama ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat sekitar BBPLK 
Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia ke depannya 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program 
prioritas Pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. 

 

KEMNAKER GANDENG PEMERINTAH AUSTRIA KEMBANGKAN BLK MARITIM 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program 
prioritas Pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. 
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"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas 
komitmennya dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 

Menaker Ida menyampaikan hal tersebut pada acara Penandatanganan MoU, Pengukuhan 
Pengurus Forum FKLPI, dan Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK Maritim 
di BBPLK Serang, Banten, Senin (28/6/2021). 

Menaker Ida mengatakan ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim ini terdiri dari 4 
komponen pekerjaan utama yaitu konstruksi gedung; pengadaan peralatan pelatihan; 
pengembangan kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan yang sesuai dengan standar 
Austria yang diakui di Eropa, tentunya dengan sentuhan kontekstualisasi kebutuhan lokal di 
Indonesia; dan pelatihan instruktur dan manajemen. 

Sebagai informasi, selain di Serang, kerja sama pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di 
Medan dan Makassar. 

Menaker Ida lebih lanjut menambahkan kerja sama Kemnaker dengan pemerintah Austria di 
BBPLK Serang ini merupakan pengembangan secara komprehensif atas 4 program kejuruan 
pelatihan yang saat ini sudah ada, yaitu teknik mekanik, las/welding, listrik/electric dan 
mekatronik, khususnya penguatan untuk kejuruan las dan listrik. 

Selain Pemerintah Austria, kerja sama ini didukung juga oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan 
Kementerian Keuangan. 

"Acara Groundbreaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga 
langkah nyata pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam 
mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim," kata Menaker Ida. 

Sementara itu Duta Besar Austria di Indonesia, Johannes Peterlik sangat mengapresiasi atas 
dibangunnya workshop pelatihan vokasi bidang maritim yang ada di BBPLK Serang ini. 

"Tentu saya akan sangat concern dan intens memantau perkembangan project ini setelah 
dilaksanakannya ground breaking ini, hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi 
pekerja Indonesia nantinya khususnya bidang pariwisata maritim", kata Dubes Johannes. 

Menurutnya, project ini nantinya akan dapat mengedukasi masyarakat khususnya para pekerja 
tentang pentingnya penguasaan kompetensi bidang pariwisata maritim untuk bisa mengenalkan 
pariwisata kepada wisatawan, kita perlu memperkenalkannya dari hal terkecil. 

"Nantinya dari kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya 
bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia 
ke depannya," ucapnya. [hhw]. 
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Narasumber 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Per 31 Maret 2021, saldo dana Kartu Prakerja tahun 2020 Rp 0,- karena semua sisa 
saldo telah dikembalikan 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Data Bank Dunia pun menyebut bahwa peningkatan keterampilan melalui pelatihan 
bukan prioritas, baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Karena itulah, Kartu Prakerja hadir 
untuk memberikan beasiswa pelatihan peningkatan keterampilan kerja 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Dana insentif Prakerja pada 2020 telah kami salurkan sebesar Rp 13,36 triliun, 
sementara pada semester pertama 2021 sejumlah Rp 5,77 triliun 

 

Ringkasan 

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja memastikan dana Kartu Prakerja tahun 2020 
Rp0,- karena semua sisa saldo telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Dana 
tahun 2020 ini diperkenankan lewat akhir tahun sampai 100 hari kerja menurut Peraturan 
Menteri Keuangan No. 25/2020 pasal 39 dan 43 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja. 

 

SISA SALDO DIKEMBALIKAN, DANA KARTU PRAKERJA 2020 RP 0 

Jakarta Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja memastikan dana Kartu Prakerja tahun 
2020 Rp0,- karena semua sisa saldo telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

Dana tahun 2020 ini diperkenankan lewat akhir tahun sampai 100 hari kerja menurut Peraturan 
Menteri Keuangan No. 25/2020 pasal 39 dan 43 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja. 
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"Per 31 Maret 2021, saldo dana Kartu Prakerja tahun 2020 Rp 0,- karena semua sisa saldo telah 
dikembalikan," kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni 
Puspa Purbasari, di Jakarta, Senin (27/6/2021). 

Menurut Denni, Program Kartu Prakerja hadir untuk menjawab dua tantangan besar dunia 
ketenagakerjaan kita, yakni terbatasnya lapangan kerja serta rendahnya produktivitas akibat 
'skill gap' antara kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas. Hal 
ini dibuktikan dengan profil 135 juta angkatan kerja kita dengan 90 persen di antaranya belum 
pernah mengikuti pelatihan bersertifikat. 

"Data Bank Dunia pun menyebut bahwa peningkatan keterampilan melalui pelatihan bukan 
prioritas, baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Karena itulah, Kartu Prakerja hadir untuk 
memberikan beasiswa pelatihan peningkatan keterampilan kerja," urai Deputi Ekonomi Kepala 
Staf Kepresidenan 2015-2020 ini. 

Data hingga 27 Juni 2021, selama 17 gelombang pembukaan program, Kartu Prakerja telah 
menjaring 65,60 juta pendaftar teregistrasi di situs prakerja.go.id. Setelah melalui beberapa kali 
saringan seleksi, sebanyak 8,28 juta orang dinyatakan sebagai penerima efektif Kartu Prakerja. 

"Dana insentif Prakerja pada 2020 telah kami salurkan sebesar Rp 13,36 triliun, sementara pada 
semester pertama 2021 sejumlah Rp 5,77 triliun," terangnya. 

Fakta menggembirakan lain, dari 35 persen penerima Kartu Prakerja tahun 2020 yang 
sebelumnya tidak bekerja kini telah bekerja kembali, membuka usaha atau menjadi freelancer. 

Demikian pula di semester awal 2021, ditemukan catatan awal 29 dari 89 persen penerima Kartu 
Prakerja yang awalnya tidak bekerja telah bekerja kembali, membuka usaha atau menjadi 
freelancer. 

Selain manfaat pelatihan keterampilan, insentif yang tersalurkan dimanfaatkan dengan baik oleh 
penerima Kartu Prakerja. Sebanyak 95 persen peserta menggunakan dana bantuan hidup untuk 
kebutuhan pangan, 74 persen untuk keperluan listrik dan air, 70 persen untuk modal usaha, 64 
persen untuk bensin/solar serta 61 persen untuk membeli pulsa/paket internet. Reporter: Dwi 
Aditya Putra Sumber: Merdeka.com. 
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BERITA FOTO - PEKERJA ABAIKAN KESELAMATAN KERJA 

caption : Pekerja tanpa alat pengaman yang memadai mengecat tower seluler yang baru 
dibangun di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (28/6/2021). Meskipun terjadi penurunan angka 
kecelakaan kerja dari 155.327 kasus di 2019 menjadi 153.055 kasus di 2020, namun pemerintah 
melalui Kemenaker terus meminta perusahaan, terutama konstruksi untuk memperketat 
penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di tempat kerja. ANTARAFOTO/Basri 
Marzuki/foc. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ingin menyampaikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas komitmennya dalam membantu kegiatan 
pengembangan BLK Maritim di Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentunya dengan sentuhan kontekstualisasi 
kebutuhan lokal di Indonesia dan pelatihan instruktur serta manajemen 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara Groundbreaking, pembangunan 
workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga langkah nyata pemerintah Indonesia, 
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor 
maritim 

positive - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Tentu saya akan sangat concern 
dan intens memantau perkembangan project ini setelah dilaksanakannya ground breaking ini, 
hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi pekerja Indonesia nantinya khususnya 
bidang pariwisata maritim 

neutral - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Nantinya dari kerja sama ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat sekitar BBPLK 
Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia ke depannya 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Maritim di Indonesia. Kerja sama diawali dengan Penandatanganan MoU, 
Pengukuhan Pengurus Forum FKLPI, dan Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan 
BLK Maritim di BBPLK Serang, Banten, Senin (28/6/2021). 
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KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN GANDENG PEMERINTAH AUSTRIA 
KEMBANGKAN BLK MARITIM DI INDONESIA 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, SERANG - Kementerian Ketenagakerjaan 
menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di 
Indonesia. Kerja sama diawali dengan Penandatanganan MoU, Pengukuhan Pengurus Forum 
FKLPI, dan Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK Maritim di BBPLK Serang, 
Banten, Senin (28/6/2021). 

"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas 
komitmennya dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat memberikan sambutan. 

Ida mengatakan ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim terdiri dari 4 komponen 
pekerjaan utama. 

Di antaranya terkait konstruksi gedung, pengadaan peralatan pelatihan, pengembangan 
kurikulum, silabus, program, serta modul pelatihan yang sesuai dengan standar Austria yang 
diakui di Eropa. 

"Tentunya dengan sentuhan kontekstualisasi kebutuhan lokal di Indonesia dan pelatihan 
instruktur serta manajemen," ujarnya. 

Selain di Serang, kerja sama pengembangan BLK Maritim ini juga akan dilakukan di Medan dan 
Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program prioritas Pemerintah dalam 
pengembangan sektor maritim Indonesia. 

Ida menambahkan, kerja sama Kemenaker dengan pemerintah Austria di BBPLK Serang ini 
merupakan pengembangan secara komprehensif atas 4 program kejuruan pelatihan yang saat 
ini sudah ada. 

BBPLK Serang telah memiliki jurusan teknik mekanik, las/welding, listrik/electric dan mekatronik, 
khususnya penguatan untuk kejuruan las dan listrik. 

Selain Pemerintah Austria, kerja sama ini didukung juga oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan 
Kementerian Keuangan. 

"Acara Groundbreaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga 
langkah nyata pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam 
mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim," kata Ida. 

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Austria di Indonesia, Johannes Peterlik sangat 
mengapresiasi atas dibangunnya workshop pelatihan vokasi bidang maritim yang ada di BBPLK 
Serang ini. 

"Tentu saya akan sangat concern dan intens memantau perkembangan project ini setelah 
dilaksanakannya ground breaking ini, hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi 
pekerja Indonesia nantinya khususnya bidang pariwisata maritim," kata Johannes. 

Menurutnya, project tersebut nantinya akan dapat mengedukasi masyarakat khususnya para 
pekerja tentang pentingnya penguasaan kompetensi bidang pariwisata maritim untuk bisa 
mengenalkan pariwisata kepada wisatawan, kita perlu memperkenalkannya dari hal terkecil. 

"Nantinya dari kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya 
bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia 
ke depannya," ucapnya. 
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Narasumber 

positive - H.M. Zairullah Azhar (Bupati Tanah Bumbu) Dengan keterampilan mumpuni maka SDM 
di Tanah Bambu, akan siap memasuki pasar kerja dan bersaing di dunia industri 

positive - H.M. Zairullah Azhar (Bupati Tanah Bumbu) Kami harap Tim Kemenaker dapat segera 
berkunjung dan melihat lokasi, agar pengalihan BLK bisa segera dilakukan 

 

Ringkasan 

Bupati Tanah Bumbu H.M. Zairullah Azhar bertemu secara virtual dengan Menteri 
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah. Pertemuan itu untuk menindak lanjuti alih status UPTD BLK 
Tanah Bumbu ke UPTP Kemenaker. Tindaklanjut pertemuan tersebut yaitu Tim Kementerian 
Ketenagakerjaan dalam waktu dekat akan berkunjung BLK Kabupaten Tanah Bumbu untuk 
menindak lanjuti alih status UPTD BLK setempat ke UPT Kemenaker. 

 

ZAIRULLAH INGIN CIPTAKAN CALON TENAGA KERJA SIAP PAKAI DAN 
BERKOMPETEN 

Batulicin : Bupati Tanah Bumbu H.M. Zairullah Azhar bertemu secara virtual dengan Menteri 
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah. 

Pertemuan itu untuk menindak lanjuti alih status UPTD BLK Tanah Bumbu ke UPTP Kemenaker. 

Tindaklanjut pertemuan tersebut yaitu Tim Kementerian Ketenagakerjaan dalam waktu dekat 
akan berkunjung BLK Kabupaten Tanah Bumbu untuk menindak lanjuti alih status UPTD BLK 
setempat ke UPT Kemenaker. 

Bupati H.M. Zairullah Azhar mengatakan dengan pengalihan status BLK UPTD menjadi BLK UPTP 
diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan keterampilan masyarakat di Bumi Bersujud. 
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"Dengan keterampilan mumpuni maka SDM di Tanah Bambu, akan siap memasuki pasar kerja 
dan bersaing di dunia industri," kata Zairullah. 

Bupati Zairullah juga memberikan apresiasi atas komitmen dan dukungan Menaker Ida Fauziyah 
dalam rencana pengalihan BLK UPTD menjadi BLK UPTP. 

"Kami harap Tim Kemenaker dapat segera berkunjung dan melihat lokasi, agar pengalihan BLK 
bisa segera dilakukan," sebut Zairullah. 

Terkait ketenagakerjaan ini, kata Zairullah tentunya pemerintah daerah sangat membutuhkan 
dukungan Kemnaker dalam hal pemecahan masalah dan menciptakan peluang kerja bagi 
masyarakat di Tanah Bambu. 

Ada tiga alasan utama yang mendasarinya dibentuknya BLK di Tanbu. 

Pertama, jauh dari ibukota provinsi jika tinjau dari jarak. Kedua, berbatasan dengan calon ibukota 
negara yang baru, dan ketiga penyerapan tenaga kerja di Tanah Bumbu cukup besar. 

Sekedar informasi, BLK Tanah Bambu merupakan binaan BBPLK Bekasi, berdiri di atas lahan 
seluas area 24.090 meter persegi, dengan jumlah pegawai 7 orang (2 Laki-Laki, 5 Perempuan). 

Kejuruan unggulan BLK Tanah Bambu yaitu Garmen Apparel, Bisnis dan Manajemen, Teknik 
Elektronika, Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Refrigeration, Teknik Las, dan Teknik 
Otomotif. 
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Narasumber 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Per 31 Maret 2021, saldo dana Kartu Prakerja tahun 2020 Rp 0,- karena semua sisa 
saldo telah dikembalikan 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Data Bank Dunia pun menyebut bahwa peningkatan keterampilan melalui pelatihan 
bukan prioritas, baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Karena itulah, Kartu Prakerja hadir 
untuk memberikan beasiswa pelatihan peningkatan keterampilan kerja 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Dana insentif Prakerja pada 2020 telah kami salurkan sebesar Rp 13,36 triliun, 
sementara pada semester pertama 2021 sejumlah Rp 5,77 triliun 

 

Ringkasan 

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja memastikan sisa dana Kartu Prakerja tahun 2020 
telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Dana tahun 2020 ini diperkenankan 
lewat akhir tahun sampai 100 hari kerja menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 25/2020 pasal 
39 dan 43 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, 
Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja. 

 

ANGGARAN SISA KARTU PRAKERJA 2020 TELAH DIKEMBALIKAN KE NEGARA 

- Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja memastikan sisa dana Kartu Prakerja tahun 
2020 telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Dana tahun 2020 ini 
diperkenankan lewat akhir tahun sampai 100 hari kerja menurut Peraturan Menteri Keuangan 
No. 25/2020 pasal 39 dan 43 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, 
Pencairan, Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja. 
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"Per 31 Maret 2021, saldo dana Kartu Prakerja tahun 2020 Rp 0,- karena semua sisa saldo telah 
dikembalikan," kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni 
Puspa Purbasari, di Jakarta, Senin (278/6). 

Menurut Denni, Program Kartu Prakerja hadir untuk menjawab dua tantangan besar dunia 
ketenagakerjaan kita, yakni terbatasnya lapangan kerja serta rendahnya produktivitas akibat 
'skill gap' antara kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas. Hal 
ini dibuktikan dengan profil 135 juta angkatan kerja kita dengan 90 persen di antaranya belum 
pernah mengikuti pelatihan bersertifikat. 

"Data Bank Dunia pun menyebut bahwa peningkatan keterampilan melalui pelatihan bukan 
prioritas, baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Karena itulah, Kartu Prakerja hadir untuk 
memberikan beasiswa pelatihan peningkatan keterampilan kerja," urai Deputi Ekonomi Kepala 
Staf Kepresidenan 2015-2020 ini. 

65,60 Juta Pendaftar Kartu Prakerja Data hingga 27 Juni 2021, selama 17 gelombang pembukaan 
program, Kartu Prakerja telah menjaring 65,60 juta pendaftar teregistrasi di situs prakerja.go.id. 
Setelah melalui beberapa kali saringan seleksi, sebanyak 8,28 juta orang dinyatakan sebagai 
penerima efektif Kartu Prakerja. 

"Dana insentif Prakerja pada 2020 telah kami salurkan sebesar Rp 13,36 triliun, sementara pada 
semester pertama 2021 sejumlah Rp 5,77 triliun," terangnya. 

Fakta menggembirakan lain, dari 35 persen penerima Kartu Prakerja tahun 2020 yang 
sebelumnya tidak bekerja kini telah bekerja kembali, membuka usaha atau menjadi freelancer. 
Demikian pula di semester awal 2021, ditemukan catatan awal 29 dari 89 persen penerima Kartu 
Prakerja yang awalnya tidak bekerja telah bekerja kembali, membuka usaha atau menjadi 
freelancer. 

Selain manfaat pelatihan keterampilan, insentif yang tersalurkan dimanfaatkan dengan baik oleh 
penerima Kartu Prakerja. Sebanyak 95 persen peserta menggunakan dana bantuan hidup untuk 
kebutuhan pangan, 74 persen untuk keperluan listrik dan air, 70 persen untuk modal usaha, 64 
persen untuk bensin/solar serta 61 persen untuk membeli pulsa/paket internet. [bim]. 
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Judul Kemnaker Gandeng Pemerintah Austria Kembangkan BLK Maritim 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend BLK Maritim 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/kemnaker-gandeng-pemerintah-austria-
kembangkan-blk-maritim 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-06-28 17:47:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ingin menyampaikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas komitmennya dalam membantu kegiatan 
pengembangan BLK Maritim di Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara Groundbreaking, pembangunan 
workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga langkah nyata pemerintah Indonesia, 
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor 
maritim 

positive - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Tentu saya akan sangat concern 
dan intens memantau perkembangan project ini setelah dilaksanakannya ground breaking ini, 
hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi pekerja Indonesia nantinya khususnya 
bidang pariwisata maritim 

neutral - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Nantinya dari kerja sama ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat sekitar BBPLK 
Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia ke depannya 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai 
Latihan Kerja ( BLK ) Maritim di Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program 
prioritas pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. 

 

KEMNAKER GANDENG PEMERINTAH AUSTRIA KEMBANGKAN BLK MARITIM 

SERANG - Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam 
mengembangkan Balai Latihan Kerja ( BLK ) Maritim di Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mendukung program prioritas pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. 
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"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas 
komitmennya dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada acara Penandatanganan MoU, Pengukuhan Pengurus Forum 
FKLPI, dan Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK Maritim di BBPLK Serang, 
Banten, Senin (28/6). 

Ida mengatakan ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim ini terdiri dari 4 komponen 
pekerjaan utama yaitu konstuksi gedung, pengadaan peralatan pelatihan yakni pengembangan 
kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan yang sesuai dengan standar Austria yang diakui 
di Eropa. 

Kemudian sentuhan kontekstualisasi kebutuhan lokal di Indonesia, terakhir pelatihan instruktur 
dan manajemen. 

Sebagai informasi, selain di Serang, kerja sama pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di 
Medan dan Makassar. 

Menaker Ida lebih lanjut menambahkan kerja sama Kemnaker dengan pemerintah Austria di 
BBPLK Serang ini merupakan pengembangan secara komprehensif atas 4 program kejuruan 
pelatihan yang saat ini sudah ada, yaitu teknik mekanik, las/welding, listrik/electric dan 
mekatronik, khususnya penguatan untuk kejuruan las dan listrik. 

Selain Pemerintah Austria, kerja sama ini didukung juga oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan 
Kementerian Keuangan. 

"Acara Groundbreaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga 
langkah nyata pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam 
mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim," kata Ida Fauziyah. 

Sementara itu Duta Besar Austria di Indonesia Johannes Peterlik sangat mengapresiasi atas 
dibangunnya workshop pelatihan vokasi bidang maritim yang ada di BBPLK Serang ini. 

"Tentu saya akan sangat concern dan intens memantau perkembangan project ini setelah 
dilaksanakannya ground breaking ini, hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi 
pekerja Indonesia nantinya khususnya bidang pariwisata maritim", kata Dubes Johannes. 

Menurutnya, project ini nantinya akan dapat mengedukasi masyarakat khususnya para pekerja 
tentang pentingnya penguasaan kompetensi bidang pariwisata maritim untuk bisa mengenalkan 
pariwisata kepada wisatawan. 

Johannes menyebut perlu memperkenalkannya dari hal terkecil. 

"Nantinya dari kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, bukan hanya 
bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, namun juga bagi industri welding dan elektrik Indonesia 
ke depannya," ucap Johannes. 

(jpnn). 
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Judul Kemnaker Gandeng Pemerintah Austria Kembangkan BLK Maritim 

Nama Media suara.com 

Newstrend BLK Maritim 

Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/06/28/174217/kemnaker-
gandeng-pemerintah-austria-kembangkan-blk-maritim 

Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-06-28 17:42:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ingin menyampaikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas komitmennya dalam membantu kegiatan 
pengembangan BLK Maritim di Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara Groundbreaking, pembangunan 
workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga langkah nyata pemerintah Indonesia, 
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor 
maritim 

positive - Johannes Peterlik (Duta Besar Austria di Indonesia) Tentu saya akan sangat concern 
dan intens memantau perkembangan project ini setelah dilaksanakannya ground breaking ini, 
hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi pekerja Indonesia nantinya khususnya 
bidang pariwisata maritim 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menggandeng Pemerintah Austria dalam 
mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mendukung program prioritas Pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. 

 

KEMNAKER GANDENG PEMERINTAH AUSTRIA KEMBANGKAN BLK MARITIM 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menggandeng Pemerintah Austria dalam 
mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mendukung program prioritas Pemerintah dalam pengembangan sektor maritim Indonesia. 

"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria, atas 
komitmennya dalam membantu kegiatan pengembangan BLK Maritim di Indonesia," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam acara Penandatanganan MoU, Pengukuhan Pengurus 
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Forum FKLPI, dan Ground Breaking Ceremony Kegiatan Pengembangan BLK Maritim di BBPLK 
Serang, Banten, Senin (28/6/2021). 

Ida mengatakan, ruang lingkup proyek pengembangan BLK Maritim ini terdiri dari empat 
komponen pekerjaan utama yaitu konstuksi gedung; pengadaan peralatan pelatihan; 
pengembangan kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan yang sesuai dengan standar 
Austria yang diakui di Eropa, tentunya dengan sentuhan kontekstualisasi kebutuhan lokal di 
Indonesia; dan pelatihan instruktur dan manajemen. 

Sebagai informasi, selain di Serang, kerja sama pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di 
Medan dan Makassar. 

Ida lebih lanjut menjelaskan, kerja sama Kemnaker dengan pemerintah Austria di BBPLK Serang 
ini merupakan pengembangan secara komprehensif atas empat program kejuruan pelatihan 
yang saat ini sudah ada, yaitu teknik mekanik, las/welding, listrik/electric dan mekatronik, 
khususnya penguatan untuk kejuruan las dan listrik. 

Selain Pemerintah Austria, kerja sama ini didukung juga oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan 
Kementerian Keuangan. 

"Acara Groundbreaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK Serang, menandai juga 
langkah nyata pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dalam 
mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim," kata Ida. 

Sementara itu Duta Besar Austria di Indonesia, Johannes Peterlik sangat mengapresiasi atas 
dibangunnya workshop pelatihan vokasi bidang maritim yang ada di BBPLK Serang ini. 

"Tentu saya akan sangat concern dan intens memantau perkembangan project ini setelah 
dilaksanakannya ground breaking ini, hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi 
pekerja Indonesia nantinya khususnya bidang pariwisata maritim", kata Dubes Johannes. 

Menurutnya, project ini dapat mengedukasi masyarakat khususnya para pekerja tentang 
pentingnya penguasaan kompetensi bidang pariwisata maritim untuk bisa mengenalkan 
pariwisata kepada wisatawan, kita perlu memperkenalkannya dari hal terkecil. 

 



 

103 
 

Judul Gerindra Beri Bantuan Sembako Untuk TKI Terdampak Covid-19 Di 
Malaysia 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend PMI di Malaysia 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/humaniora/414991/gerindra-beri-bantuan-
sembako-untuk-tki-terdampak-covid-19-di-malaysia 

Jurnalis OL-13 

Tanggal 2021-06-28 17:40:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) Kami 
sejak 15 Juni 2021 lalu dan sampai sekarang terus menyalurkan bahan sembako untuk diberikan 
kepada para WNI yang betul-betul membutuhkan bantuan karena dampak pandemi Covid-19 

positive - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) 
Bantuan di salurkan pada WNI yang sakit atau lumpuh dan serta anak-anak dan lansia di daerah 
Kuala Lumpur dan Selangor 

positive - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) Dalam 
pemberian bantuan sembako ini kami tetap di bawah naungan Dubes Hermono dan beserta staf 
dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku di Malaysia 

neutral - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) Pada 
WNI yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau KBRI harap bersabar. Pasalnya 
permohon terlalu banyak dan staf KBRI terbatas. Kami akan utamakan terlebih dahulu untuk 
anak-anak, lansia, dan orang sakit 

positive - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) 
Semoga pandemi Covid-19 cepat berakhir dan para WNI di Malaysia dapat bekerja lagi, hidup 
normal semula. Kami juga sangat berterima kasih kepada Duta Besar Indonesia untuk Malaysia 
beserta staff dan ormas dan peguyupan yang membantu proses penyaluran bantuan sembako 
ini 

 

Ringkasan 

PARTAI Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia 
memberikan bantuan sembako kepada para Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang 
mayoritas merupakan tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan 
Luar Negeri Malaysia, Darsil Abdul Muis mengungkapkan pihaknya telah menyalurkan bantuan 
sembako dari anggota DPR RI Fraksi Gerindra Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si. 
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GERINDRA BERI BANTUAN SEMBAKO UNTUK TKI TERDAMPAK COVID-19 DI 
MALAYSIA 

PARTAI Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia 
memberikan bantuan sembako kepada para Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang 
mayoritas merupakan tenaga Kerja Indonesia (TKI). 

Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia, Darsil Abdul Muis mengungkapkan 
pihaknya telah menyalurkan bantuan sembako dari anggota DPR RI Fraksi Gerindra Hj. Himmatul 
Aliyah, S.Sos., M.Si. 

"Kami sejak 15 Juni 2021 lalu dan sampai sekarang terus menyalurkan bahan sembako untuk 
diberikan kepada para WNI yang betul-betul membutuhkan bantuan karena dampak pandemi 
Covid-19," ujar Abdul Muis, Senin (28/6) dalam keterangan tertulisnya. 

Ia mengungkapkan pemberian bantuan sembako tersebut tidak melihat perbedaan Suku, Ras, 
dan Agama. Setiap WNI yang betul-betul membutuhkan dan berhak maka akan diberikan 
bantuan. 

"Bantuan di salurkan pada WNI yang sakit atau lumpuh dan serta anak-anak dan lansia di daerah 
Kuala Lumpur dan Selangor," ungkap Abdul Muis. 

WNI yang betul-betul membutuhkan bantuan sembako, ungkapnya, sudah didaftar melalui 
ormas dan paguyuban serta koordinator yang dipercaya Kedutaan Besar Indonesia yang berada 
di Kuala Lumpur. 

Amanah bantuan yang diberikan Hj Himmatul Aliyah sebagai wujud kepedulian terhadap 
konstituennya yang selain ada di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan juga ada di luar negeri. Abdul 
Muis memastikan bahwa WNI yang menerima bantuan benar-benar layak dan berhak. 

"Dalam pemberian bantuan sembako ini kami tetap di bawah naungan Dubes Hermono dan 
beserta staf dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku di Malaysia," tambah Abdul 
Muis. 

Ia mengungkapkan bantuan yang diberikan dari Hj. Himmatul Aliyah akan dilaksanakan hingga 
12 Juli 2021 mendatang. Proses penerimaan permohonan bantuan melalui media sosial hingga 
proses penyaluran juga dibantu ormas dan paguyuban bekerja siang malam. 

"Pada WNI yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau KBRI harap bersabar. 
Pasalnya permohon terlalu banyak dan staf KBRI terbatas. Kami akan utamakan terlebih dahulu 
untuk anak-anak, lansia, dan orang sakit," jelas Abdul Muis. 

Dirinya berharap dengan bantuan dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia 
tersebut dapat meringankan beban hidup para WNI. 

"Semoga pandemi Covid-19 cepat berakhir dan para WNI di Malaysia dapat bekerja lagi, hidup 
normal semula. Kami juga sangat berterima kasih kepada Duta Besar Indonesia untuk Malaysia 
beserta staff dan ormas dan peguyupan yang membantu proses penyaluran bantuan sembako 
ini," tandas Abdul Muis. (OL-13). 

 

  



 

105 
 

Judul Gubernur NTB Bang Zul : Secepatnya Siapkan Perawat Kita 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Zulkieflimansyah (Gubernur NTB) Kalau perlu Balai Latihan Kerja (BLK) yang sekarang 
langsung dipersiapkan untuk perawat perawat kita agar dilatih 

positive - Husin Bagis (Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab (UAE)) NTB sudah memiliki 
sumber daya manusia yang baik dan punya reputasi di UAE. Akan lebih baik jika sekarang 
saatnya mengirim tenaga kerja profesional dan terampil 

positive - Said Saleh Alawini (Dirut PT Binawan) Kita sudah punya pusat pelatihan di Jabar dan 
beberapa tempat lain,. Secara nasional, serapan tenaga kerja khusus perawat juga masih sangat 
rendah 

 

Ringkasan 

Rencana investasi pusat Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mendapatkan respon cepat 
Gubernur DR Zulkieflimansyah, khususnya tenaga perawat yang sangat dibutuhkan pasar kerja 
luar negeri. "Kalau perlu Balai Latihan Kerja (BLK) yang sekarang langsung dipersiapkan untuk 
perawat perawat kita agar dilatih," tegas Gubernur saat bertemu Direktur PT Binawan Inti Utama, 
Said Saleh Alwaini melalui daring di ruang kerja Gubernur, Senin (28/06). 

 

GUBERNUR NTB BANG ZUL : SECEPATNYA SIAPKAN PERAWAT KITA 

Mataram : Rencana investasi pusat Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mendapatkan 
respon cepat Gubernur DR Zulkieflimansyah, khususnya tenaga perawat yang sangat dibutuhkan 
pasar kerja luar negeri. 

"Kalau perlu Balai Latihan Kerja (BLK) yang sekarang langsung dipersiapkan untuk perawat 
perawat kita agar dilatih," tegas Gubernur saat bertemu Direktur PT Binawan Inti Utama, Said 
Saleh Alwaini melalui daring di ruang kerja Gubernur, Senin (28/06). 
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Dikatakan Gubernur, pemerintah provinsi sangat menyambut baik rencana pusat pelatihan 
tenaga kerja tersebut dan siap memfasilitasi segala kebutuhan investasi. Bahkan Bang Zul 
menawarkan BLK untuk segera membuka pelatihan khusus tenaga perawat ini melihat peluang 
besar dan kondisi pasar kerja tenaga kesehatan NTB. 

Di sisi lain, Gubernur menyatakan dukungannya agar tenaga kerja NTB bertransformasi menjadi 
tenaga terlatih dan profesional di bidangnya dari kondisi TKI secara umum selama ini. 

Tak kurang, Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab (UAE), Husin Bagis mengatakan, target 
Indonesia sendiri mengirim 1000 perawat ke UAE untuk kurun waktu dua tahun ini. Ia 
mengatakan, jumlah tenaga kerja asal NTB cukup signifikan terutama di Abu Dhabi dengan 
beragam profesi. 

Ia mengapresiasi keberanian para TKI NTB ini yang datang tanpa bekal keterampilan cukup 
bahkan untuk berbahasa. Namun demikian, hal ini kerap mendatangkan berbagai persoalan 
sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi agar layak mendapatkan kesejahteraan lebih baik 
sebagai tenaga kerja profesional. 

"NTB sudah memiliki sumber daya manusia yang baik dan punya reputasi di UAE. Akan lebih 
baik jika sekarang saatnya mengirim tenaga kerja profesional dan terampil," sebut Husin. 

Sementara itu, Dirut PT Binawan, Said Saleh Alawini mengatakan, pasar kerja luar negeri untuk 
tenaga perawat sangat besar. Tak hanya di UAE, beberapa negara seperti Australia, negara 
Eropa dan Amerika mengimpor tenaga kerja khusus perawat karena paradigma yang bergeser. 

Dikatakannya, tenaga kesehatan khususnya perawat tak lagi sekadar menjadi asisten dokter. 
Peluang kerja mereka di dunia kesehatan saat ini sudah menjadi rekan atau partner kerja dokter 
sehingga permintaan tenaga kerja perawat menjadi sangat besar beberapa tahun belakangan. 

Pihaknya merencanakan, selain akan mendirikan pusat pelatihan kesehatan juga akan 
mendirikan rumah sakit internasional. 

"Kita sudah punya pusat pelatihan di Jabar dan beberapa tempat lain,. Secara nasional, serapan 
tenaga kerja khusus perawat juga masih sangat rendah," sebutnya. 

Ia mencontohkan, Jabar dalam setahun bisa melahirkan 5000 perawat dengan peluang kerja di 
fasilitas fasilitas kesehatan yang terbatas. Nantinya, rumah sakit internasional itu akan 
mendukung pusat pelatihan agar keterampilan standar internasional para perawat tersebut 
dapat terpakai sebagai alternatif pasar kerja. 
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Judul 11.000 guru non ASN Sulsel segera dilindungi BPJAMSOSTEK 
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Narasumber 

positive - Prof Jufri (Kepala Dinas Pendidikan Sulsel) Tidak lagi secara bertahap, tetapi harus kita 
lindungi semua, apalagi tenaga pendidik kita yang berada di wilayah remote area atau 3T 
(terdepan, tertinggal dan terluar) 

neutral - Prof Jufri (Kepala Dinas Pendidikan Sulsel) Maka dari itu, kami akan bicarakan ini lebih 
lanjut, termasuk kepada pihak sekolah swasta dan pihak yayasan sekolah 

positive - Hendrayanto (Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makasssar) Kita lihat masih 
banyak guru yang ditugaskan di pelosok dan memiliki resiko tinggi dalam menjalankan tugasnya, 
dan inilah yang harus kita lindungi 

 

Ringkasan 

Sekitar 11.000 guru non ASN (aparatur sipil negara) di ruang lingkup Dinas Pendidikan Sulawesi 
Selatan segera mendapat perlindungan sosial dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK. Rencana jaminan sosial bagi tenaga pendidik di 
Sulsel tersebut diawali dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJS 
Ketenagakerjaan dengan Dinas Pendidikan Sulsel di Makassar, Senin. 

 

11.000 GURU NON ASN SULSEL SEGERA DILINDUNGI BPJAMSOSTEK 

Sekitar 11.000 guru non ASN (aparatur sipil negara) di ruang lingkup Dinas Pendidikan Sulawesi 
Selatan segera mendapat perlindungan sosial dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK. 

Rencana jaminan sosial bagi tenaga pendidik di Sulsel tersebut diawali dengan penandatanganan 
perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Pendidikan Sulsel di Makassar, 
Senin. 
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Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Prof Jufri mengatakan kerjasama ini sebagai wujud dalam 
mengimplementasikan instruksi Presiden terkait jaminan sosial bagi tenaga kerja non ASN yang 
sebelumnya telah ditindaklanjuti pula oleh Pemerintah Provinsi Sulsel. 

"Tidak lagi secara bertahap, tetapi harus kita lindungi semua, apalagi tenaga pendidik kita yang 
berada di wilayah remote area atau 3T (terdepan, tertinggal dan terluar)," katanya. 

Ribuan tenaga pendidik non ASN ini rencananya akan dilindungi dua program BPJAMSOSTEK, 
yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Sebagai pekerja penerima 
upah, maka setiap orang akan dikenakan iuran Rp10.800 per bulan. 

Prof Jufri mengatakan bahwa pembayaran iuran ini untuk tahun 2021 akan dilakukan oleh 
individu masing-masing sembari melakukan kajian bersama OPD terkait untuk menganggarkan 
jaminan sosial bagi tenaga non ASN di ruang lingkup Pemprov Sulsel pada 2022. 

Lebih Jauh, Prof Jufri menyebut bahwa 11.000 tenaga honorer ini dibagi atas dua, yakni sekitar 
3.600 orang dibiayai APBD Sulsel dan selebihnya diupah melalui dana BOS (bantuan operasional 
sekolah). 

Sementara pada aturan pemberian jaminan sosial, para tenaga kerja harus memperoleh jaminan 
sosial dari pihak yang mempekerjakannya. 

"Maka dari itu, kami akan bicarakan ini lebih lanjut, termasuk kepada pihak sekolah swasta dan 
pihak yayasan sekolah," ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, Hendrayanto selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang 
Makasssar mengemukakan bahwa jaminan sosial yang ditawarkan untuk memberikan 
perlindungan bagi para guru agar tetap merasa aman dan nyaman selama bekerja. 

"Kita lihat masih banyak guru yang ditugaskan di pelosok dan memiliki resiko tinggi dalam 
menjalankan tugasnya, dan inilah yang harus kita lindungi," ujarnya. 
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positive - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) Kami 
sejak 15 Juni 2021 lalu dan sampai sekarang terus menyalurkan bahan sembako untuk diberikan 
kepada para WNI yang betul-betul membutuhkan bantuan karena dampak pandemi Covid-19 

positive - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) 
Bantuan di salurkan pada WNI yang sakit atau lumpuh dan serta anak-anak dan lansia di daerah 
Kuala Lumpur dan Selangor 

positive - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) Dalam 
pemberian bantuan sembako ini kami tetap di bawah naungan Dubes Hermono dan beserta staf 
dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku di Malaysia 

neutral - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) Pada 
WNI yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau KBRI harap bersabar. Pasalnya 
permohon terlalu banyak dan staf KBRI terbatas. Kami akan utamakan terlebih dahulu untuk 
anak-anak, lansia, dan orang sakit 

positive - Darsil Abdul Muis (Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia) 
Semoga pandemi Covid-19 cepat berakhir dan para WNI di Malaysia dapat bekerja lagi, hidup 
normal semula. Kami juga sangat berterima kasih kepada Duta Besar Indonesia untuk Malaysia 
beserta staff dan ormas dan peguyupan yang membantu proses penyaluran bantuan sembako 
ini 

 

Ringkasan 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia memberikan 
bantuan sembako kepada para Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang mayoritas 
merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri 
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Malaysia, Darsil Abdul Muis mengungkapkan pihaknya telah menyalurkan bantuan sembako dari 
anggota DPR RI Fraksi Gerindra Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si. 

 

GERINDRA SALURKAN SEMBAKO KE PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG 
TERDAMPAK COVID-19 DI MALAYSIA 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia memberikan 
bantuan sembako kepada para Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang mayoritas 
merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 

Ketua Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia, Darsil Abdul Muis mengungkapkan 
pihaknya telah menyalurkan bantuan sembako dari anggota DPR RI Fraksi Gerindra Hj. Himmatul 
Aliyah, S.Sos., M.Si. 

"Kami sejak 15 Juni 2021 lalu dan sampai sekarang terus menyalurkan bahan sembako untuk 
diberikan kepada para WNI yang betul-betul membutuhkan bantuan karena dampak pandemi 
Covid-19," ujar Abdul Muis, Senin (28/6/2021) dalam keterangan tertulisnya. 

Ia mengungkapkan pemberian bantuan sembako tersebut tidak melihat perbedaan Suku, Ras, 
dan Agama. Setiap WNI yang betul-betul membutuhkan dan berhak maka akan diberikan 
bantuan. 

"Bantuan di salurkan pada WNI yang sakit atau lumpuh dan serta anak-anak dan lansia di daerah 
Kuala Lumpur dan Selangor," ungkap Abdul Muis. 

WNI yang betul-betul membutuhkan bantuan sembako kata dia sudah didaftar melalui ormas 
dan paguyuban serta koordinator yang di percaya Kedutaan Besar Indonesia yang berada di 
Kuala Lumpur. 

Amanah bantuan yang diberikan Hj Himmatul Aliyah sebagai wujud kepedulian terhadap 
konstituennya yang selain ada di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan juga ada di luar negeri. Abdul 
Muis memastikan bahwa WNI yang menerima bantuan benar-benar layak dan berhak. 

"Dalam pemberian bantuan sembako ini kami tetap di bawah naungan Dubes Hermono dan 
beserta staf dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku di Malaysia," tambah Abdul 
Muis. 

Ia mengungkapkan bantuan yang diberikan dari Hj. Himmatul Aliyah akan dilaksanakan hingga 
12 Juli 2021 mendatang. Proses penerimaan permohonan bantuan melalui media sosial hingga 
proses penyaluran juga dibantu ormas dan paguyuban bekerja siang malam. 

"Pada WNI yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah atau KBRI harap bersabar. 
Pasalnya permohon terlalu banyak dan staf KBRI terbatas. Kami akan utamakan terlebih dahulu 
untuk anak-anak, lansia, dan orang sakit," jelas Abdul Muis. 

Dirinya berharap dengan bantuan dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Luar Negeri Malaysia 
tersebut dapat meringankan beban hidup para WNI. 

"Semoga pandemi Covid-19 cepat berakhir dan para WNI di Malaysia dapat bekerja lagi, hidup 
normal semula. Kami juga sangat berterima kasih kepada Duta Besar Indonesia untuk Malaysia 
beserta staff dan ormas dan peguyupan yang membantu proses penyaluran bantuan sembako 
ini," tandas Abdul Muis. [*]. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah Inggris memberikan 
dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara lain sustainable job creation and 
inclusive labour market towards changing world of work, guna mendukung pekerja disabilitas 
untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja, pengembangan 
kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan penyediaan perlindungan sosial 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Hal tu dilakukan guna 
memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada pengawas 
ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Dengan melakukan pendaftaran 
perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan terdaftar dalam database 
Kemnaker yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik terkait 
kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan perusahaan 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Harapan kami pengawas 
ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum 
bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja untuk berani melakukan 
perubahan menuju trust based culture 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Mereka semua mengapresiasi dan 
mendukung penuh Indonesia sebagai presidensi G20 pada tahun 2022. World Bank dan ILO juga 
siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy paper untuk mendukung priority issue 
EWG Indonesia 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Pemerintah mengapresiasi dan melakukan 
diskusi terkait peluang dan potensi kerja sama yang dapat dilakukan oleh ILO dan World Bank. 
Dimana diantaranya mengenai program pengembangan kapasitas, pengembangan tata kelola 
sistem informasi ketenagakerjaan (Indonesia Skills Development Project), sharing best practices, 
dan bantuan asistensi tenaga ahli 
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Ringkasan 

Pemerintah Indonesia terus mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 Employment Working 
Group (EWG) tahun depan, baik dari negara G20 maupun mitra organisasi internasional. Salah 
satu negara G20, Inggris, dalam pertemuan bilateral di Catania, Italia, menyatakan siap 
mendukung Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State 
for the Department for Work and Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Therese Coffey MP 
bertempat di Catania, Italia, dalam keterangan pers Biro Humas, Jakarta (27/6). Dalam 
pertemuan tersebut Sekjen Anwar didampingi Staf Khusus Menaker Hindun Anisah dan M. Reza 
Hafiz Akbar. 

 

INDONESIA TERUS DAPAT DUKUNGAN PELAKSANAAN G20 EMPLOYMENT 
WORKING GROUP TAHUN DEPAN 

Jakarta - Pemerintah Indonesia terus mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 Employment 
Working Group (EWG) tahun depan, baik dari negara G20 maupun mitra organisasi internasional. 
Salah satu negara G20, Inggris, dalam pertemuan bilateral di Catania, Italia, menyatakan siap 
mendukung Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, saat 
melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State for the Department for Work and 
Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Therese Coffey MP bertempat di Catania, Italia, dalam 
keterangan pers Biro Humas, Jakarta (27/6). Dalam pertemuan tersebut Sekjen Anwar 
didampingi Staf Khusus Menaker Hindun Anisah dan M. Reza Hafiz Akbar. 

"Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara 
lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna 
mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program 
pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan 
penyediaan perlindungan sosial," kata Sekjen Anwar. 

Selain mendapatkan dukungan, menurut Staf Khusus Menaker, Hindun Anisah, pada pertemuan 
bilateral itu juga dibicarakan terkait peningkatan potensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris 
antara lain terkait pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan sistem monitoring 
pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis digital termasuk potensi 
mobile laboratory unit. 

"Hal tu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada 
pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya," kata Hindun. 

Indonesia lanjut Hindun juga telah memiliki sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan 
berbasis online (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER. 

"Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan 
terdaftar dalam database Kemnaker yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk memberikan 
pelayanan lebih baik terkait kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan 
perusahaan," kata Hindun. 

Seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini, Hindun menegaskan ke depan 
pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan. Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang 
mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS). 
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"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan 
dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja 
untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," ujar Hindun. 

Selain melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan beberapa negara, Staf Khusus Menaker, 
M. Reza Hafiz Akbar mengatakan, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi juga melakukan pertemuan 
bilateral dengan Vice President for Humans Development of World Bank, Mamta Murthi dan 
Dirjen International Labour Organization (ILO), Guy Ryder. Terkait dengan Presidensi Indonesia 
di EWG G20 pada tahun 2022 nanti, Pemerintah Indonesia lanjut Reza, meminta dukungan 
kepada World Bank dan ILO untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat. 

"Mereka semua mengapresiasi dan mendukung penuh Indonesia sebagai presidensi G20 pada 
tahun 2022. World Bank dan ILO juga siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy 
paper untuk mendukung priority issue EWG Indonesia," kata Reza. 

Tidak hanya dukungan yang didapat Indonesia, Stafsus Reza mengatakan potensi peningkatan 
kerja sama antara Indonesia baik dengan World Bank dan ILO juga dibicarakan. 

"Pemerintah mengapresiasi dan melakukan diskusi terkait peluang dan potensi kerja sama yang 
dapat dilakukan oleh ILO dan World Bank. Dimana diantaranya mengenai program 
pengembangan kapasitas, pengembangan tata kelola sistem informasi ketenagakerjaan 
(Indonesia Skills Development Project), sharing best practices, dan bantuan asistensi tenaga 
ahli," tutup Reza. 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah Inggris memberikan 
dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat, antara lain sustainable job creation and 
inclusive labour market towards changing world of work 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Hal ini guna mendukung pekerja 
disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja, 
pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan penyediaan perlindungan 
sosial 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Hal itu dilakukan guna 
memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada pengawas 
ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Dengan melakukan pendaftaran 
perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan terdaftar dalam database 
Kemnaker yang akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik terkait 
kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan perusahaan 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Harapan kami pengawas 
ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum 
bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja untuk berani melakukan 
perubahan menuju trust based culture 

positive - Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Mereka semua mengapresiasi dan mendukung 
penuh Indonesia sebagai Presidensi G20 pada tahun 2022. World Bank dan ILO juga siap 
membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy paper untuk mendukung priority issue EWG 
Indonesia 

positive - Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Pemerintah mengapresiasi dan melakukan 
diskusi terkait peluang dan potensi kerja sama yang dapat dilakukan oleh ILO dan World Bank. 
Di mana di antaranya mengenai program pengembangan kapasitas, pengembangan tata kelola 
sistem informasi ketenagakerjaan (Indonesia Skills Development Project), sharing best practices, 
dan bantuan asistensi tenaga ahli 
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Ringkasan 

Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 Employment Working Group 
(EWG) tahun 2022. Dukungan tersebut datang dari Pemerintah Inggris yang mendorong 
Indonesia mengangkat isu penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. 

 

INGGRIS DUKUNG RI BAHAS ISU LAPANGAN KERJA BERKELANJUTAN DI G20 EWG 

Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 Employment Working Group 
(EWG) tahun 2022. Dukungan tersebut datang dari Pemerintah Inggris yang mendorong 
Indonesia mengangkat isu penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. 

"Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat, antara 
lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, " ujar 
Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021). 

"Hal ini guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui 
penyediaan program pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan 
produktivitas, dan penyediaan perlindungan sosial," imbuhnya. 

Hal ini diungkapkannya usai melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State for the 
Department for Work and Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Thérèse Coffey MP bertempat di 
Catania, Italia pada Minggu (27/6) kemarin. 

Selain dukungan, kata dia, pada pertemuan tersebut juga membahas peningkatan potensi kerja 
sama antara Indonesia dan Inggris, antara lain terkait pengawasan ketenagakerjaan dan 
pengembangan sistem monitoring pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
berbasis digital, termasuk potensi mobile laboratory unit. 

"Hal itu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada 
pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya," imbuh Staf 
Khusus Menaker Hindun Anisah dalam kesempatan yang sama. 

Lebih lanjut, Hindun menerangkan bahwa juga telah memiliki sistem Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan Perusahaan berbasis online (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER. 

"Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan 
terdaftar dalam database Kemnaker yang akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan 
pelayanan lebih baik terkait kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan 
perusahaan," kata Hindun. 

Seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online, Hindun menegaskan, ke depan 
pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan. Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang 
mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS). 

"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan 
dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja 
untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," ujar Hindun. 

Di samping itu, Anwar juga melakukan pertemuan bilateral dengan Vice President for Humans 
Development of World Bank, Mamta Murthi dan Dirjen International Labour Organization (ILO), 
Guy Ryder. 
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Staf Khusus Menaker Reza Hafiz Akbar menjelaskan Indonesia meminta dukungan kepada World 
Bank dan ILO untuk mendukung isu prioritas yang diangkat dalam Presidensi Indonesia di EWG 
G20 pada 2022. 

"Mereka semua mengapresiasi dan mendukung penuh Indonesia sebagai Presidensi G20 pada 
tahun 2022. World Bank dan ILO juga siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy 
paper untuk mendukung priority issue EWG Indonesia," kata Reza. 

Tidak hanya dukungan bagi Indonesia, Reza mengatakan potensi peningkatan kerja sama antara 
Indonesia baik dengan World Bank dan ILO juga dibicarakan. 

"Pemerintah mengapresiasi dan melakukan diskusi terkait peluang dan potensi kerja sama yang 
dapat dilakukan oleh ILO dan World Bank. Di mana di antaranya mengenai program 
pengembangan kapasitas, pengembangan tata kelola sistem informasi ketenagakerjaan 
(Indonesia Skills Development Project), sharing best practices, dan bantuan asistensi tenaga 
ahli," tutup Reza. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah Inggris memberikan 
dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara lain sustainable job creation and 
inclusive labour market towards changing world of work, guna mendukung pekerja disabilitas 
untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja, pengembangan 
kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan penyediaan perlindungan sosial 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Hal tu dilakukan guna 
memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada pengawas 
ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Harapan kami pengawas 
ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum 
bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja untuk berani melakukan 
perubahan menuju trust based culture 

 

Ringkasan 

Indonesia terus mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan Employment Working Group (EWG) 
G20 yang akan dilakukan pada tahun 2022, baik dari negara-negara G20 maupun mitra 
organisasi internasional. Menurut keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 
yang diterima di Jakarta, Senin, dalam pertemuan itu Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar 
Sanusi dengan Secretary of State for the Department for Work and Pensions Inggris Therese 
Coffey disampaikan dukungan Inggris untuk Indonesia. 

 

UNTUK AJANG EWG G20 PADA 2022, INDONESIA TERUS DAPAT DUKUNGAN 

Jakarta - Indonesia terus mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan Employment Working 
Group (EWG) G20 yang akan dilakukan pada tahun 2022, baik dari negara-negara G20 maupun 
mitra organisasi internasional. 
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Menurut keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang diterima di Jakarta, 
Senin, dalam pertemuan itu Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi dengan Secretary of 
State for the Department for Work and Pensions Inggris Therese Coffey disampaikan dukungan 
Inggris untuk Indonesia. 

"Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara 
lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna 
mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program 
pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan 
penyediaan perlindungan sosial," kata Sekjen Kemnaker Anwar mengenai pertemuan yang 
dilakukan di Catania, Italia itu. 

Menurut Staf Khusus Menaker, Hindun Anisah, selain mendapatkan dukungan pada pertemuan 
itu juga dibicarakan peningkatan potensi kerja sama Indonesia dan Inggris antara lain terkait 
pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan sistem pengawasan bidang Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) berbasis digital termasuk potensi mobile laboratory unit. 

"Hal tu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada 
pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya," katanya. 

Indonesia juga telah memiliki sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan berbasis daring 
(WLKP) melalui aplikasi SISNAKER. 

Seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan daring itu, Hindun menegaskan ke depan 
pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan. Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang 
mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS). 

"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan 
dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja 
untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," kata Hindun Anisah. 

Selain melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan beberapa negara, Sekjen Kemnaker 
Anwar Sanusi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Vice President for Humans 
Development Wordl Bank Mamta Murthi dan Dirjen International Labour Organization (ILO) Guy 
Ryder. 

Terkait dengan Presidensi Indonesia di EWG G20 pada 2022 nanti pemerintah Indonesia 
meminta dukungan kepada World Bank dan ILO untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan 
diangkat. 
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Judul Indonesia Dapat Dukungan Pelaksanaan G20 Employment Working 
Group 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Forum G20 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1477293/indonesia-dapat-dukungan-
pelaksanaan-g20-employment-working-group 

Jurnalis Tempo.co 

Tanggal 2021-06-28 13:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah Inggris memberikan 
dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara lain sustainable job creation and 
inclusive labour market towards changing world of work, guna mendukung pekerja disabilitas 
untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja, pengembangan 
kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan penyediaan perlindungan sosial 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Hal tu dilakukan guna 
memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada pengawas 
ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Dengan melakukan pendaftaran 
perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan terdaftar dalam database 
Kemnaker yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik terkait 
kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan perusahaan 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Harapan kami pengawas 
ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum 
bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja untuk berani melakukan 
perubahan menuju trust based culture 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Mereka semua 
mengapresiasi dan mendukung penuh Indonesia sebagai presidensi G20 pada tahun 2022. World 
Bank dan ILO juga siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy paper untuk 
mendukung priority issue EWG Indonesia 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah mengapresiasi 
dan melakukan diskusi terkait peluang dan potensi kerja sama yang dapat dilakukan oleh ILO 
dan World Bank. Dimana diantaranya mengenai program pengembangan kapasitas, 
pengembangan tata kelola sistem informasi ketenagakerjaan (Indonesia Skills Development 
Project), sharing best practices, dan bantuan asistensi tenaga ahli 
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Ringkasan 

Pemerintah Indonesia terus mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 Employment Working 
Group (EWG) tahun depan, baik dari negara G20 maupun mitra organisasi internasional. Salah 
satu negara G20, Inggris, dalam pertemuan bilateral di Catania, Italia, menyatakan siap 
mendukung Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State 
for the Department for Work and Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Therese Coffey MP 
bertempat di Catania, Italia, dalam keterangan pers Biro Humas, Jakarta, 27 Juni 2021. Dalam 
pertemuan tersebut Sekjen Anwar didampingi Staf Khusus Menaker Hindun Anisah dan M. Reza 
Hafiz Akbar. 

 

INDONESIA DAPAT DUKUNGAN PELAKSANAAN G20 EMPLOYMENT WORKING 
GROUP 

INFO NASIONAL -- Pemerintah Indonesia terus mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 
Employment Working Group (EWG) tahun depan, baik dari negara G20 maupun mitra organisasi 
internasional. Salah satu negara G20, Inggris, dalam pertemuan bilateral di Catania, Italia, 
menyatakan siap mendukung Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi saat 
melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State for the Department for Work and 
Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Therese Coffey MP bertempat di Catania, Italia, dalam 
keterangan pers Biro Humas, Jakarta, 27 Juni 2021. Dalam pertemuan tersebut Sekjen Anwar 
didampingi Staf Khusus Menaker Hindun Anisah dan M. Reza Hafiz Akbar. 

"Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara 
lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna 
mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program 
pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan 
penyediaan perlindungan sosial," kata Anwar. 

Selain mendapatkan dukungan, pada pertemuan bilateral itu juga dibicarakan terkait 
peningkatan potensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris antara lain terkait pengawasan 
ketenagakerjaan dan pengembangan sistem monitoring pengawasan bidang keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) berbasis digital termasuk potensi mobile laboratory unit. 

"Hal tu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada 
pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya," kata Hindun. 

Indonesia, lanjut Hindun, juga telah memiliki sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan 
berbasis online (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER. "Dengan melakukan pendaftaran perusahaan 
melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan terdaftar dalam database Kemnaker yang akan 
digunakan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik terkait kegiatan 
ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan perusahaan," ujarnya. 

Seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini, Hindun menegaskan ke depan 
pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan. Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang 
mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS). 

"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan 
dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja 
untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," kata Hindun. 
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Selain melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan beberapa negara, Reza mengatakan, 
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Vice President for 
Humans Development of World Bank, Mamta Murthi dan Dirjen International Labour 
Organization (ILO), Guy Ryder. Terkait dengan Presidensi Indonesia di EWG G20 pada tahun 
2022 nanti, Pemerintah Indonesia lanjut Reza, meminta dukungan kepada World Bank dan ILO 
untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat. 

"Mereka semua mengapresiasi dan mendukung penuh Indonesia sebagai presidensi G20 pada 
tahun 2022. World Bank dan ILO juga siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy 
paper untuk mendukung priority issue EWG Indonesia," kata Reza. 

Tidak hanya dukungan yang didapat Indonesia, Stafsus Reza mengatakan potensi peningkatan 
kerja sama antara Indonesia baik dengan World Bank dan ILO juga dibicarakan. 

"Pemerintah mengapresiasi dan melakukan diskusi terkait peluang dan potensi kerja sama yang 
dapat dilakukan oleh ILO dan World Bank. Dimana diantaranya mengenai program 
pengembangan kapasitas, pengembangan tata kelola sistem informasi ketenagakerjaan 
(Indonesia Skills Development Project), sharing best practices, dan bantuan asistensi tenaga 
ahli," ujar Reza. (. 
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positive - Budi Gunawan Sadikin (Menteri Kesehatan RI) Kami sangat mengapresiasi upaya yang 
dilakukan oleh PERBINA yang ikut mendukung program vaksinasi pemerintah 

positive - Budi Gunawan Sadikin (Menteri Kesehatan RI) Hingga Sabtu lalu, sudah tersalurkan 
sekitar 1,3 juta dosis dengan bantuan dari TNI/Polri. Kami mengharapkan bantuan perbankan 
juga bisa mendorong target ke angka 2 juta suntikan seperti yang diharapkan oleh presiden. 
Perbankan memiliki sumber daya yang besar, cabang yang memadai untuk bisa membantu kita 
bersama-sama melakukannya 

positive - Batara Sianturi (CEO Citibank NA) Sebagai bentuk kepedulian kami terhadap 
masyarakat serta dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mencapai kekebalan 
kelompok, kami bersama dinas pemerintah yang terkait juga membuka peluang bagi masyarakat 
untuk dapat memperoleh vaksinasi di lokasi kami 

 

Ringkasan 

Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (PERBINA) bekerja sama dengan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta serta, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 
dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta memulai program vaksinasi bagi ribuan karyawan dan 
masyarakat umum, pada Senin (28/6). Diikuti oleh 14 bank anggota PERBINA, kegiatan ini 
dilakukan sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk mencapai 
kekebalan kelompok dan pemulihan ekonomi nasional. 

 

PERBINA LAKSANAKAN VAKSINASI UNTUK KARYAWAN DAN MASYARAKAT 

Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (PERBINA) bekerja sama dengan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta serta, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 
dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta memulai program vaksinasi bagi ribuan karyawan dan 
masyarakat umum, pada Senin (28/6). 
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Diikuti oleh 14 bank anggota PERBINA, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dan 
dukungan terhadap upaya pemerintah untuk mencapai kekebalan kelompok dan pemulihan 
ekonomi nasional. 

"Kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh PERBINA yang ikut mendukung program 
vaksinasi pemerintah," kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunawan Sadikin. 

Menkes memaparkan, Indonesia memiliki target distribusi 363 juta dosis vaksinasi COVID-19 
dalam tempo satu tahun, dan untuk melaksanakan itu, pemerintah membutuhkan kerja sama 
dengan berbagai pihak. 

"Hingga Sabtu lalu, sudah tersalurkan sekitar 1,3 juta dosis dengan bantuan dari TNI/Polri. Kami 
mengharapkan bantuan perbankan juga bisa mendorong target ke angka 2 juta suntikan seperti 
yang diharapkan oleh presiden. Perbankan memiliki sumber daya yang besar, cabang yang 
memadai untuk bisa membantu kita bersama-sama melakukannya," imbuhnya. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso juga menyatakan bahwa kegiatan vaksinasi di 
sektor ini diharapkan dapat terus dilaksanakan dengan gencar mengingat target kekebalan 
komunal di sektor jasa keuangan dapat tercapai pada Agustus 2021. 

Pelaksanaan program vaksinasi kepada masyarakat, terutama di sektor jasa keuangan pun 
termasuk dalam prioritas utama pemerintah. Sektor jasa keuangan memiliki peran penting bagi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Menambahkan, Ketua Umum PERBINA sekaligus CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi, 
menyampaikan, sektor perbankan merupakan salah satu sektor kunci dalam proses pemulihan 
ekonomi bangsa; sehingga pihaknya melihat pentingnya bagi karyawan untuk memperoleh 
vaksinasi sedini mungkin. 

"Sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat serta dalam rangka mendukung upaya 
pemerintah untuk mencapai kekebalan kelompok, kami bersama dinas pemerintah yang terkait 
juga membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat memperoleh vaksinasi di lokasi kami," kata 
Batara. 

Selama 5 hari ke depan, PERBINA berharap dapat memvaksin lebih dari 10 ribu karyawan dan 
masyarakat umum di kawasan Jabodetabek. 

Ada pun vaksin yang digunakan adalah Sinovac, yang telah mendapatkan izin penggunaan 
darurat atau Emergency Use Listing (EUL) dari WHO. 

Sementara itu, PERBINA sendiri dibentuk pada Maret 2006 dalam upaya untuk memberikan 
dukungan positif dalam penguatan sistem perbankan Indonesia, menjalin kerjasama dan 
hubungan baik dengan bank-bank dan organisasi sejenis lainnya, serta memberikan kontribusi 
yang positif kepada masyarakat melalui kegiatan amal, pendidikan dan lainnya. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah Inggris memberikan 
dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara lain sustainable job creation and 
inclusive labour market towards changing world of work, guna mendukung pekerja disabilitas 
untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja, pengembangan 
kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan penyediaan perlindungan sosial 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Hal tu dilakukan guna 
memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada pengawas 
ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Dengan melakukan pendaftaran 
perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan terdaftar dalam database 
Kemnaker yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik terkait 
kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan perusahaan 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Harapan kami pengawas 
ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum 
bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja untuk berani melakukan 
perubahan menuju trust based culture 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Mereka semua mengapresiasi dan 
mendukung penuh Indonesia sebagai presidensi G20 pada tahun 2022. World Bank dan ILO juga 
siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy paper untuk mendukung priority issue 
EWG Indonesia 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Pemerintah mengapresiasi dan melakukan 
diskusi terkait peluang dan potensi kerja sama yang dapat dilakukan oleh ILO dan World Bank. 
Di mana di antaranya mengenai program pengembangan kapasitas, pengembangan tata kelola 
sistem informasi ketenagakerjaan (Indonesia Skills Development Project), sharing best practices, 
dan bantuan asistensi tenaga ahli 
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Ringkasan 

Pemerintah Indonesia terus mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 Employment Working 
Group (EWG) tahun depan, baik dari negara G20 maupun mitra organisasi internasional. Salah 
satu negara G20, Inggris, dalam pertemuan bilateral di Catania, Italia, menyatakan siap 
mendukung Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State 
for the Department for Work and Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Therese Coffey MP 
bertempat di Catania, Italia, dalam keterangan pers Biro Humas, Jakarta (27/6). Dalam 
pertemuan tersebut Sekjen Anwar didampingi Staf Khusus Menaker Hindun Anisah dan M. Reza 
Hafiz Akbar. 

 

INDONESIA TERUS DAPAT DUKUNGAN PELAKSANAAN G20 EMPLOYMENT 
WORKING GROUP TAHUN DEPAN 

Pemerintah Indonesia terus mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 Employment Working 
Group (EWG) tahun depan, baik dari negara G20 maupun mitra organisasi internasional. Salah 
satu negara G20, Inggris, dalam pertemuan bilateral di Catania, Italia, menyatakan siap 
mendukung Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, saat 
melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State for the Department for Work and 
Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Therese Coffey MP bertempat di Catania, Italia, dalam 
keterangan pers Biro Humas, Jakarta (27/6). Dalam pertemuan tersebut Sekjen Anwar 
didampingi Staf Khusus Menaker Hindun Anisah dan M. Reza Hafiz Akbar. 

"Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara 
lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna 
mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program 
pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan 
penyediaan perlindungan sosial," kata Sekjen Anwar. 

Selain mendapatkan dukungan, menurut Staf Khusus Menaker, Hindun Anisah, pada pertemuan 
bilateral itu juga dibicarakan terkait peningkatan potensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris 
antara lain terkait pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan sistem monitoring 
pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis digital termasuk potensi 
mobile laboratory unit. 

"Hal tu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada 
pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya," kata Hindun. 

Indonesia lanjut Hindun juga telah memiliki sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan 
berbasis online (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER. 

"Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan 
terdaftar dalam database Kemnaker yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk memberikan 
pelayanan lebih baik terkait kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan 
perusahaan," kata Hindun. 

(c)2021 Seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini, Hindun menegaskan ke 
depan pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan. Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah 
yang mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission 
(OSS). 
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"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan 
dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja 
untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," ujar Hindun. 

Selain melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan beberapa negara, Staf Khusus Menaker, 
M. Reza Hafiz Akbar mengatakan, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi juga melakukan pertemuan 
bilateral dengan Vice President for Humans Development of World Bank, Mamta Murthi dan 
Dirjen International Labour Organization (ILO), Guy Ryder. Terkait dengan Presidensi Indonesia 
di EWG G20 pada tahun 2022 nanti, Pemerintah Indonesia lanjut Reza, meminta dukungan 
kepada World Bank dan ILO untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat. 

"Mereka semua mengapresiasi dan mendukung penuh Indonesia sebagai presidensi G20 pada 
tahun 2022. World Bank dan ILO juga siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy 
paper untuk mendukung priority issue EWG Indonesia," kata Reza. 

Tidak hanya dukungan yang didapat Indonesia, Stafsus Reza mengatakan potensi peningkatan 
kerja sama antara Indonesia baik dengan World Bank dan ILO juga dibicarakan. 

"Pemerintah mengapresiasi dan melakukan diskusi terkait peluang dan potensi kerja sama yang 
dapat dilakukan oleh ILO dan World Bank. Di mana di antaranya mengenai program 
pengembangan kapasitas, pengembangan tata kelola sistem informasi ketenagakerjaan 
(Indonesia Skills Development Project), sharing best practices, dan bantuan asistensi tenaga 
ahli," tutup Reza. [hhw]. 
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Pemerintah Indonesia terus mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 Employment Working 
Group (EWG) tahun depan, baik dari negara G20 maupun mitra organisasi internasional. Salah 
satu negara G20, yang menyatakan siap mendukung Indonesia adalah Inggris. "Pemerintah 
Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara lain 
sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna 
mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program 
pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan 
penyediaan perlindungan sosial," kata Sekjen Anwar dalam keterangannya pada Senin, 
(28/6/2021). 

 

INDONESIA DAPAT DUKUNGAN UNTUK PELAKSANAAN G20 EMPLOYMENT 
WORKING GROUP TAHUN DEPAN 

Pemerintah Indonesia terus mendapatkan dukungan pelaksanaan G20 Employment Working 
Group (EWG) tahun depan, baik dari negara G20 maupun mitra organisasi internasional. Salah 
satu negara G20, yang menyatakan siap mendukung Indonesia adalah Inggris. 

"Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara 
lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna 
mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program 
pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan 
penyediaan perlindungan sosial," kata Sekjen Anwar dalam keterangannya pada Senin, 
(28/6/2021). 

Selain mendapatkan dukungan, menurut Staf Khusus Menaker, Hindun Anisah, pada pertemuan 
bilateral itu juga dibicarakan terkait peningkatan potensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris 
antara lain terkait pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan sistem monitoring 
pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis digital termasuk potensi 
mobile laboratory unit. 



 

128 
 

"Hal tu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada 
pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya," kata Hindun. 

Indonesia lanjut Hindun juga telah memiliki sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan 
berbasis online (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER. 

"Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan 
terdaftar dalam database Kemnaker yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk memberikan 
pelayanan lebih baik terkait kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan 
perusahaan," kata Hindun. 

Seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini, Hindun menegaskan ke depan 
pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan. Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang 
mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS). 

"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan 
dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja 
untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," ujar Hindun. 

Selain melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan beberapa negara, Staf Khusus Menaker, 
M. Reza Hafiz Akbar mengatakan, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi juga melakukan pertemuan 
bilateral dengan Vice President for Humans Development of World Bank, Mamta Murthi dan 
Dirjen International Labour Organization ( ILO ), Guy Ryder. Terkait dengan Presidensi Indonesia 
di EWG G20 pada tahun 2022 nanti, Pemerintah Indonesia lanjut Reza, meminta dukungan 
kepada World Bank dan ILO untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat. 

"Mereka semua mengapresiasi dan mendukung penuh Indonesia sebagai presidensi G20 pada 
tahun 2022. World Bank dan ILO juga siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy 
paper untuk mendukung priority issue EWG Indonesia," kata Reza. 

Tidak hanya dukungan yang didapat Indonesia, Stafsus Reza mengatakan, potensi peningkatan 
kerja sama antara Indonesia baik dengan World Bank dan ILO juga dibicarakan. 

“Pemerintah mengapresiasi dan melakukan diskusi terkait peluang dan potensi kerja sama yang 
dapat dilakukan oleh ILO dan World Bank. Dimana diantaranya mengenai program 
pengembangan kapasitas, pengembangan tata kelola sistem informasi ketenagakerjaan 
(Indonesia Skills Development Project), sharing best practices, dan bantuan asistensi tenaga 
ahli,” tutup Reza. 
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Puluhan ribu pekerja migran meninggalkan Dhaka, ibu kota Bangladesh pada Minggu (27/6) 
waktu setempat menjelang lockdown (penguncian) yang diperketat, yang akan membatasi 
sebagian besar kegiatan ekonomi dan mengharuskan orang-orang di rumah saja. Pengetatan 
lockdown ini dilakukan seiring meningkatnya kasus infeksi virus Corona. 

 

LOCKDOWN DIPERKETAT, PULUHAN RIBU PEKERJA TINGGALKAN IBU KOTA 
BANGLADESH 

Puluhan ribu pekerja migran meninggalkan Dhaka, ibu kota Bangladesh pada Minggu (27/6) 
waktu setempat menjelang lockdown (penguncian) yang diperketat, yang akan membatasi 
sebagian besar kegiatan ekonomi dan mengharuskan orang-orang di rumah saja. Pengetatan 
lockdown ini dilakukan seiring meningkatnya kasus infeksi virus Corona. 

Pembatasan aktivitas dan pergerakan sebenarnya telah diberlakukan sejak pertengahan April 
karena kasus dan kematian terkait COVID-19 melonjak. 

Seperti diberitakan kantor berita AFP, Senin (28/6/2021), kasus infeksi menurun pada Mei tetapi 
mulai meningkat lagi bulan ini, dengan lebih dari 6.000 kasus harian pada Kamis (24/6) dan 108 
kematian pada Jumat (25/6), angka tertinggi dalam lebih dari dua bulan. 

Peningkatan kasus itu telah mendorong pemerintah Bangladesh untuk memperketat pembatasan 
secara bertahap mulai Senin (28/6) ini, dengan kegiatan ekonomi - termasuk toko, pasar, 
transportasi dan kantor - akan ditutup pada Kamis (1/7) mendatang. 

Orang-orang akan diperintahkan untuk tinggal di rumah sementara hanya layanan darurat dan 
pabrik berorientasi ekspor yang bisa terus beroperasi. 

Hal itu telah memicu eksodus dari Dhaka, ibu kota Bangladesh. Kapal-kapal feri telah beroperasi 
dengan kecepatan berlebih, dengan beberapa layanan beroperasi 24 jam sehari dan mengangkut 
lebih dari 1.000 penumpang dalam sekali perjalanan. 
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"Kami tidak ingin mereka memadati feri. Tapi mereka tidak mendengarkan," kata Wakil Inspektur 
Polisi Mohammad Reza. 

Simak juga 'Ledakan Besar Misterius di Bangladesh Tewaskan 7 Orang': [Gambas:Video 20detik] 
Seorang pejabat senior di Bangladesh Inland Water Transport Corporation yang dikelola negara, 
mengatakan kepada AFP bahwa setidaknya 50.000 orang telah menyeberangi sungai dengan 
feri pada hari Minggu (27/6) saja. 

Di sebuah stasiun sungai di kota pedesaan Sreenagar sekitar 70 km selatan Dhaka, ribuan orang 
mengantre sejak Minggu (27/6) pagi waktu setempat untuk menyeberangi Padma, anak Sungai 
Gangga. 

"Kami tidak punya pilihan selain meninggalkan kota," kata Fatema Begum (60) kepada AFP 
sambil menunggu feri. 

"Selama lockdown, tidak ada pekerjaan. Dan jika kami tidak bekerja, bagaimana kami membayar 
sewa? Jadi kami mengemasi semuanya dan kembali ke desa kami," ujarnya. 

Mohammad Masum (30), seorang pedagang kaki lima di Dhaka, mengatakan lebih baik pulang 
ke desa dan "menghabiskan waktu bersama keluarga" daripada dikurung di ibu kota. 

Bangladesh telah melaporkan lebih dari 880.000 kasus infeksi Corona dan lebih dari 14.000 
kematian, tetapi para ahli mengatakan jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi karena 
kemungkinan tidak dilaporkan. 
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Pemerintah Indonesia terus mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan G20 Employment 
Working Group (EWG) tahun depan, baik dari negara G20 maupun mitra organisasi internasional. 
Salah satu negara G20, Inggris, dalam pertemuan bilateral di Catania, Italia, menyatakan siap 
mendukung Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State 
for the Department for Work and Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Therese Coffey MP 
bertempat di Catania, Italia, dalam keterangan pers Biro Humas, Jakarta (27/6). 

 

INDONESIA TERUS MENDAPATKAN DUKUNGAN UNTUK PELAKSANAAN G20 
EMPLOYMENT WORKING GROUP TAHUN DEPAN 

Pemerintah Indonesia terus mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan G20 Employment 
Working Group (EWG) tahun depan, baik dari negara G20 maupun mitra organisasi internasional. 

Salah satu negara G20, Inggris, dalam pertemuan bilateral di Catania, Italia, menyatakan siap 
mendukung Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, saat 
melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State for the Department for Work and 
Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Therese Coffey MP bertempat di Catania, Italia, dalam 
keterangan pers Biro Humas, Jakarta (27/6). 

Dalam pertemuan tersebut Sekjen Anwar didampingi Staf Khusus Menaker Hindun Anisah dan 
M. Reza Hafiz Akbar. 

Menurutnya, Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan 
diangkat antara lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world 
of work. 
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"Guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan 
program pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan 
penyediaan perlindungan sosial," kata Anwar. 

Selain itu, menurut Staf Khusus Menaker Hindun Anisah pada pertemuan bilateral itu kedua belah 
pihak juga membicarakan peningkatan potensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris. 

Beberapa rencana yang dibahas antara lain terkait pengawasan ketenagakerjaan. 

Kemudian, kata Hindung, terkait pengembangan sistem monitoring pengawasan bidang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis digital termasuk potensi mobile laboratory unit. 

"Hal tu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada 
pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya," kata Hindun. 

Indonesia, lanjut Hindun juga telah memiliki sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan 
berbasis online (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER. 

Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan 
terdaftar dalam database Kemnaker. 

"Data akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik terkait kegiatan 
ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan perusahaan," kata Hindun. 

Hindung juga menjelaskan seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini ke depan 
pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan. 

Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik terintegrasi 
dalam teknologi Online Single Submission (OSS). 

"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan 
dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja 
untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," ujar Hindun. 

Selain itu, Staf Khusus Menaker M. Reza Hafiz Akbar mengatakan Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi 
juga melakukan pertemuan bilateral dengan Vice President for Humans Development of World 
Bank, Mamta Murthi dan Dirjen International Labour Organization (ILO), Guy Ryder. 

Reza mengatakan terkait dengan Presidensi Indonesia di EWG G20 pada 2022 nanti, pemerintah 
meminta dukungan kepada World Bank dan ILO untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan 
diangkat. 

"Mereka semua mengapresiasi dan mendukung penuh Indonesia sebagai presidensi G20 pada 
tahun 2022. World Bank dan ILO juga siap membantu penyiapan kajian ilmiah working/policy 
paper untuk mendukung priority issue EWG Indonesia," kata Reza. 

Dia juga menambahkan tidak hanya dukungan yang didapat Indonesia, tetapi ada juga 
peningkatan kerja sama antara Indonesia baik dengan World Bank dan ILO juga dibicarakan. 

Reza menyebutkan pemerintah mengapresiasi dan melakukan diskusi terkait peluang dan 
potensi kerja sama yang dapat dilakukan oleh ILO dan World Bank. 

"Di mana diantaranya mengenai program pengembangan kapasitas, pengembangan tata kelola 
sistem informasi ketenagakerjaan (Indonesia Skills Development Project), sharing best practices, 
dan bantuan asistensi tenaga ahli,” ungkap Reza. (jpnn) 
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Narasumber 

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

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

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

 

Ringkasan 

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

 

TAHUN DEPAN, INDONESIA JADI TUAN RUMAH PERTEMUAN MENTERI 
KETENAGAKERJAAN NEGARA G20 

JAKARTA, : Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan para Menteri 
Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministersa Meeting/G20-LEMM) 
pada 2022. 

Berakhirnya G20-LEMM di Italia menandakan Indonesia harus mempersiapkan diri sebagai tuan 
rumah atau Presidensi G20-LEMM tahun depan. 
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Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan juga mulai menyiapkan berbagai hal teknis dan nonteknis 
untuk pelaksanaan G20-LEMM di Indonesia. 

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

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

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

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

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

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

kbc 10. 

 

  



 

135 
 

Judul Pemerintah fasilitasi lagi pemulangan 131 PMIB dari Malaysia 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2235578/pemerintah-fasilitasi-
lagi-pemulangan-131-pmib-dari-malaysia 

Jurnalis Indriani 

Tanggal 2021-06-28 10:22:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) 
atau warga negara Indonesia (WNI) kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui 
Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Provinsi Banten, pada Ahad (27/6). Dirjen Binapenta dan PKK 
Kemenaker, Suhartono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin,, menyatakan sebanyak 131 
PMIB tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia. Sebelum 
kembali daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet 
Kemayoran, Jakarta Pusat. 

 

PEMERINTAH FASILITASI LAGI PEMULANGAN 131 PMIB DARI MALAYSIA 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) 
atau warga negara Indonesia (WNI) kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui 
Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Provinsi Banten, pada Ahad (27/6). 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Suhartono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin,, 
menyatakan sebanyak 131 PMIB tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat 
Garuda Indonesia. Sebelum kembali daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama lima 
hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Ia menjelaskan bahwa ke-131 PMIB yang dideportasi dari Malaysia tersebut terdiri atas 63 orang 
laki-laki dan 68 orang perempuan. 

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

Berdasarkan informasi dari Kemenlu, kata dia, awalnya data kepulangan kelompok rentan 
gelombang kedua ini berjumlah 148 orang. Namun terdapat 10 orang yang gagal terbang 
dikarenakan positif COVID-19. 

"Saat ini masih dalam penanganan karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 org dikategorikan 
kontak erat dengan yang positif. Jadi hanya 131 PMIB/ WNI dalam status 'fit to fly;," katanya. 
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Lebih lanjut, Suhartono menjelaskan bahwa 131 orang yang dipulangkan berasal dari 17 Provinsi. 
Terbanyak berasal dari Jawa Timur dan Sumatera Utara sebanyak 36 orang, Jawa Barat (10), 
dan diikuti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Lampung masing-masing 7 orang. 

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

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

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

“Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan tes PCR dan kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke 
daerah asal,” demikian Suhartono. 
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Ringkasan 

Penyebab pengangguran di Indonesia wajib dijadikan perhatian agar solusi bisa segera 
didapatkan. Mengingat setiap tahun jumlah pengangguran di Indonesia terus mengalami 
peningkatan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah pengangguran di Indonesia pada 
Februari 2021 tercatat naik 1,82 juta jiwa dibanding periode sama tahun sebelumnya. Hal-hal 
yang menjadi penyebab pengangguran di Indonesia bukan hanya kurangnya lapangan pekerjaan 
dan kurangnya permintaan pasar. Melainkan penyebab pengangguran di Indonesia sangat 
dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan, dan keinginan belajar para pencari pekerjaan. Ini 
perlu dijadikan catatan karena penyebab pengangguran di Indonesia juga dipengaruhi teknologi 
yang menuntut pencari kerja lebih terampil. 

 

15 PENYEBAB PENGANGGURAN DI INDONESIA, SIMAK MACAM-MACAMNYA 

Penyebab pengangguran di Indonesia wajib dijadikan perhatian agar solusi bisa segera 
didapatkan. Mengingat setiap tahun jumlah pengangguran di Indonesia terus mengalami 
peningkatan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah pengangguran di Indonesia pada 
Februari 2021 tercatat naik 1,82 juta jiwa dibanding periode sama tahun sebelumnya. 

Hal-hal yang menjadi penyebab pengangguran di Indonesia bukan hanya kurangnya lapangan 
pekerjaan dan kurangnya permintaan pasar. Melainkan penyebab pengangguran di Indonesia 
sangat dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan, dan keinginan belajar para pencari 
pekerjaan. Ini perlu dijadikan catatan karena penyebab pengangguran di Indonesia juga 
dipengaruhi teknologi yang menuntut pencari kerja lebih terampil. 

Sebuah penelitian pun mengungkapkan sebagian besar penyebab pengangguran berasal dari 
orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan. Meskipun sebenarnya tingkatan kemiskinan di 
Indonesia selalu ditangani secara serius dan bertahap. Akan tetapi penyebab pengangguran di 
Indonesia justru masih cukup sulit ditangani karena kurangnya kemauan untuk keluar dari zona 
kemiskinan tersebut. 

Berikut ulas penyebab pengangguran di Indonesia dan macam-macamnya dari berbagai sumber, 
Senin (28/6/2021). 
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1. Pencari Kerja Masuk Kembali ke Dunia Kerja Mereka adalah orang-orang yang mengalami 
masa dalam hidup ketika mereka berhenti mencari pekerjaan. Penyebab pengangguran di 
Indonesia ini kasusnya cukup banyak dan alasannya beragam. Mereka bisa saja berhenti bekerja 
untuk membesarkan anak-anak, menikah atau merawat kerabat yang sudah lanjut usia. 

2. Pindah Pekerjaan Penyebab pengangguran di Indonesia adalah saat para pekerja pindah. Para 
pekerja ini menganggur sampai menemukan posisi di tempat baru. 

3. Pekerja Baru Memasuki Dunia Kerja Penyebab pengangguran di Indonesia adalah saat pekerja 
baru memasuki dunia kerja. Ini termasuk siswa yang lulus dari sekolah menengah, perguruan 
tinggi atau program gelar yang lebih tinggi. Mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan 
keterampilan dan kualifikasi baru mereka. Itu adalah penyebab pengangguran di Indonesia oleh 
kaum muda. 

4. Kemajuan Teknologi Kemajuan teknologi merupakan penyebab pengangguran di Indonesia. 
Ini bisa terjadi ketika komputer atau robot menggantikan pekerja. Sebagian besar pekerja ini 
membutuhkan lebih banyak pelatihan sebelum mereka dapat menguasai pekerjaan baru di 
bidangnya. Penyebab pengangguran di Indonesia ini masih bisa diatasi bila keinginan belajar 
calon pekerja ada. 

5. Imobilitas Pekerjaan Penyebab pengangguran di Indonesia karena imobilitas pekerjaan 
mengacu pada kesulitan dalam mempelajari keterampilan baru. Biasanya keterampilan ini yang 
dapat diterapkan pada industri baru dan sesuai dengan perubahan teknologi. 

6. Imobilitas Geografis Penyebab pengangguran di Indonesia karena imobilitas geografis 
mengacu pada sulitnya berpindah daerah untuk mendapatkan pekerjaan. Terkadang daerah 
yang kurang berkembang dan domisili yang jauh dari lapangan pekerjaan menjadi penghambat 
bagi mereka untuk merah cita-citanya. 

Keterbatasan biaya untuk dapat mencoba peruntungan di luar daerah juga dapat menjadi 
masalah serius terkait angka pengangguran di Indonesia. Maka dari itu, pemerataan lapangan 
pekerjaan akan sangat perlu dilakukan. 

7. Perubahan Struktural Perekonomian Perubahan kebijakan seperti minimum upah mengubah 
berapa banyak pekerja yang mampu dibayar oleh bisnis. Perubahan ini merupakan penyebab 
pengangguran di Indonesia yang sulit dihindari. 

8. Permintaan Konsumen Rendah Permintaan konsumen yang rendah menciptakan 
pengangguran siklis. Penyebab pengangguran di Indonesia ini terjadi ketika perusahaan 
kehilangan terlalu banyak keuntungan saat permintaan turun. 

Jika mereka tidak mengharapkan penjualan meningkat dalam waktu dekat, mereka harus 
memberhentikan pekerja. 

Pengangguran yang lebih tinggi menyebabkan permintaan konsumen semakin turun, itulah 
sebabnya mengapa terjadi siklus. Penyebab pengangguran di Indonesia inilah yang kerap terjadi 
di masa pandemi ini. 

9. Ketidakseimbangan antara Pekerjaan dan Jumlah Tenaga Kerja Penyebab pengangguran di 
Indonesia adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang 
meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun 
yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah 
terjadi. 

Mahasiswa dan lulusan magister pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah 
pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut. 
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Ledakan penduduk di Indonesia dapat menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran di 
Indonesia. Hal tersebut menjadi penyebab pengangguran di Indonesia dengan banyaknya 
lulusan muda yang menganggur untuk menunggu pekerjaan. 

10. Kemampuan Para Pencari Kerja yang Tidak Sesuai Penyebab pengangguran di Indonesia 
adalah banyaknya kriteria para pencari kerja yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan. 
Perusahaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pada posisi 
yang akan ditempati oleh para calon karyawan. 

Penyebab pengangguran di Indonesia tersebut biasanya menjadi kendala pada saat perusahaan 
membutuhkan karyawan dengan keterampilan tinggi. Secara otomatis, akan hanya ada beberapa 
pelamar yang memiliki kesempatan untuk diterima. 

11. Kurangnya Pendidikan dan Keterampilan Penyebab pengangguran di Indonesia adalah 
adanya masalah pada keterampilan dan pendidikan para pelamar. Kurangnya tingkatan 
pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. 

Akibatnya, kebanyakan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi biasanya 
hanya menjadi buruh kasar. Jika pekerjaan kasar tidak ada dan tidak adanya jiwa seorang 
pengusaha, maka ini bisa menjadi penyebab pengangguran di Indonesia yang permanen. Selain 
itu, keterampilan penting untuk melatih kemampuan mereka untuk memasuki dunia kerja. 

12. Tingkat Kemiskinan Penyebab pengangguran di Indonesia pun dipengaruhi oleh tingkat 
kemiskinan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar penganggur berasal dari 
orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan. Meskipun tingkatan kemiskinan di Indonesia 
selalu ditangani secara serius dan bertahap. 

Akan tetapi penyebab pengangguran di Indonesia justru sulit ditangani karena kurangnya 
kemauan untuk keluar dari zona kemiskinan tersebut. Selain itu, kesempatan untuk 
mendapatkan pendidikan, atau mengasah keterampilan masih sangat minim sehingga yang 
terjadi adanya penyebab pengangguran di Indonesia. 

13. Adanya PHK Penyebab pengangguran di Indonesia adalah adanya pemutusan hubungan 
kerja atau PHK. Penyebab pengangguran di Indonesia karena PHK akan terjadi setelah 
berakhirnya kontrak kerja atau adanya pengurangan tenaga kerja. Biasanya sebuah perusahaan 
akan melakukan metode ini untuk menstabilkan sistem kerja. 

14. Pasar Global Penyebab pengangguran di Indonesia adalah adanya persaingan di era pasar 
global saat ini. Kemungkinan akan meningkatnya perusahaan asing yang didirikan tetapi mereka 
cenderung memasukkan beberapa pekerja dari negara mereka daripada menggunakan tenaga 
kerja asli. 

Terciptanya keseimbangan antara pekerja asing dan pekerja asli merupakan Penyebab 
pengangguran di Indonesia yang harus ditangani. Langkah dan peraturan yang sesuai harusnya 
perlu ditegakkan agar keseimbangan di lingkungan para pekerja dapat tercipta dengan baik. 

15. Tingginya Harapan Para Calon Pekerja Tingginya harapan sebagian besar perusahaan di 
Indonesia yang tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan para pencari 
kerja merupakan penyebab pengangguran di Indonesia. 

Perusahaan selalu ingin mempekerjakan orang yang terampil dan memiliki kemampuan yang 
mereka butuhkan. Pelatihan dan pengembangan bagi para pencari kerja merupakan faktor yang 
sangat penting demi terciptanya keseimbangan diantara kedua faktor tersebut. 
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1. Macam-Macam Pengangguran yang Terbuka Macam-macam pengangguran berdasarkan 
cirinya yang pertama adalah pengangguran terbuka. Macam-macam pengangguran terbuka ini 
yang paling menjadi sorotan masalah di Tanah Air. 

Pengangguran terbuka adalah keadaan sesorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang 
berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak 
tersedia atau tidak sesuai antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. 

Macam-macam pengangguran juga dapat terjadi akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, 
dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari 
kemunduran perkembangan suatu industri. 

Contoh macam-macam pengangguran yang terbuka, seorang lulusan S1 teknik mesin, belum 
mendapat pekerjaan karena lapangan kerja yang belum tersedia sesuai dengan kualifikasinya. 

2. Macam-Macam Pengangguran yang Musiman Macam-macam pengangguran ini terutama 
terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Ketika musim hujan penyadap karet dan nelayan 
tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Di samping itu, pada musim 
kemarau para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. 

Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan 
pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Macam-macam pengangguran seperti ini 
digolongkan sebagai pengangguran bermusim. 

3. Macam-Macam Pengangguran yang Setengah Menganggur Macam-macam pengangguran ini 
terjadi ketika ada tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal. Biasanya macam-macam 
pengangguran ini memiliki jam kerja yang sedikit atau tidak seusai sehingga penghasilan mereka 
pun kadang tidak mencukupi. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang 
dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur. 

4. Macam-Macam Pengangguran yang Terselubung Macam-macam pengangguran yang 
terselubung adalah pengangguran yang pada orang yang mempunyai pekerjaan tapi 
produktivitasnya rendah. Entah itu karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan 
pekerajaan ataupun lainnya. Pengangguran jenis ini menyebabkan produktivitas kerja yang 
rendah. 

Beberapa alasan yang adanya macam-macam pengangguran tersebulung ialah kurang terampil 
dalam pekerjaannya karena pendidikannya rendah. Selain itu, baru mulai bekerja atau kurang 
pengalaman dalam bekerja dan keterpaksaan seseorang yang membuat bekerja tidak sesuai 
dengan bakat dan keterampilannya. 

Contoh macam-macam pengangguran terselubung adalah seseorang dengan gelar sarjana 
hukum bekerja sebagai guru, padahal seharusnya seorang dengan gelar hukum bekerja menjadi 
hakim, pengacara, atau jaksa. 

5. Macam-Macam Pengangguran yang Siklus Macam-macam pengangguran yang siklis 
diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian yang menyebabkan 
penghentian tenaga kerja akibat menurunnya permintaan barang dan jasa. Contoh macam-
macam pengangguran siklis akibat turunnya permintaan busana menyebabkan berkurangnya 
jumlah tenaga kerja yang bekerja di pabrik tersebut. 

6. Macam-Macam Pengangguran yang Struktural Tidak semua industri perusahaan akan terus 
berkembang maju, adakalanya juga mengalami kemunduran. Kemerosotan itu akan 
menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja 
terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Orang yang mengangur akibat hal tersebut 
disebut macam-macam pengangguran yang struktural. 
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Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: adanya barang baru 
yang lebih baik, kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya 
pengeluaran yang melambung tinggi hingga tidak mampu bersaing, dan kegiatan ekspor 
produksi industri yang sangat menurun karena persaingan ketat dari negara-negara lain. 

Contoh macam-macam pengangguran struktural ialah, ketika peralihan perekonomian dari 
sektor perkebunan ke sektor industri. Masyarakat yang ingin bekerja di sektor industri sulit 
bekerja karena mereka terbiasa bekerja di sektor perkebunan sehingga harus menyesuaikan diri 
bila ingin bekerja di sektor industri. 

7. Macam-Macam Pengangguran yang Teknologi Macam-macam pengangguran yang teknologi 
adalah pengangguran yang cukup sering terjadi di era saat ini. Pengangguran ini ditimbulkan 
oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. 

Seperti sebuah mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, 
memotong rumput, membersihkan kawasan. Sedangkan di pabrik- pabrik, ada kalanya robot 
telah menggantikan kerja-kerja manusia. Macam-macam pengangguran yang ditimbulkan oleh 
penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. 

8. Macam-Macam Pengangguran yang Friksional Macam-macam pengangguran yang friksional 
adalah fenomena sementara. Ini dapat terjadi dengan berbagai cara. Misalnya hal ini terjadi 
ketika beberapa pekerja sementara keluar dari pekerjaan saat ingin berganti pekerjaan, itu 
disebut "pengangguran friksional." Demikian pula, pemogokan dan penutupan dapat 
mengakibatkan penangguhan pekerjaan, dan mungkin ada beberapa pengangguran friksional 
untuk saat ini. Hingga taraf tertentu, pengangguran friksional juga disebabkan oleh mobilitas 
tenaga kerja yang tidak sempurna. 

Menurut para ekonom seperti Keynes dan Lerner, pengangguran friksional adalah jenis 
pengangguran yang cukup konsisten dengan kondisi lapangan kerja penuh dalam suatu 
ekonomi. Pengangguran friksional disebabkan oleh kesulitan dalam mendapatkan pekerja dan 
lowongan bersama. 

Oleh karena itu masalah pengangguran friksional harus ditangani oleh beberapa alat khusus 
untuk mengatasi mobilitas tenaga kerja seperti penyebaran informasi tentang peluang kerja, 
pengaturan pekerjaan melalui pertukaran pekerjaan, peningkatan fasilitas transportasi dll, dapat 
membantu mengurangi besarnya gesekan pengangguran. 

9. Macam-Macam Pengangguran yang Regional Macam-macam pengangguran yang regional 
adalah masalah besar juga. Pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri lainnya bergantung 
pada batasan geografis, cuaca, dan permintaan konsumen. Tidak diragukan lagi, Florida Selatan 
mengalami penurunan dari wisatawan setelah pertengahan April, ketika cuaca mulai membaik di 
negara bagian Utara. Itu mengarah pada penurunan permintaan untuk pekerja musiman, dan 
tingkat pengangguran yang lebih tinggi untuk karyawan regional. 

10. Macam-Macam Pengangguran yang Sukarela Beberapa pekerja, karena berbagai alasan, 
memilih untuk tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja. Pikirkan pekerja industri perangkat 
lunak yang mengambil paket pesangon besar dari perusahaan terakhirnya, dan dapat hidup 
dengan nyaman selama enam bulan dengan uangnya. 

Dia mungkin mengambil cuti 90 hari, dan menghabiskan 90 hari berikutnya mencari pekerjaan. 
Atau, seseorang yang sejahtera dapat memutuskan bahwa mereka lebih suka mengumpulkan 
tunjangan pemerintah seperti kesejahteraan yang memasuki dunia kerja. Adil atau tidak adil, itu 
terjadi, dan itu tercermin dalam kategori macam-macam pengangguran yang sukarela. 



 

142 
 

11. Macam-Macam Pengangguran yang Santai Dalam industri seperti konstruksi bangunan, 
katering atau pertanian, di mana pekerja dipekerjakan sehari-hari, ada kemungkinan 
pengangguran kasual terjadi karena kontrak jangka pendek, yang dapat dihentikan kapan saja. 

Jadi, ketika kontrak pekerja berakhir setelah penyelesaian pekerjaan, ia harus mencari pekerjaan 
di tempat lain, yang kemungkinan besar akan ia dapatkan tergantung pada keadaan atau ia 
mungkin mendapatkan kontrak baru dengan perusahaan yang sama ketika beberapa pekerjaan 
baru dimulai. Demikian pula, mungkin ada pekerjaan kausal pekerja tambahan di beberapa 
tempat seperti galangan kapal selama terburu-buru memuat atau membongkar. 

Setelah pekerjaan selesai, para pekerja tambahan ini menjadi pengangguran. Macam-macam 
pengangguran yang kasual juga ditemukan di industri film di mana artis junior bekerja secara 
kasual. Solusi spesifik untuk masalah pengangguran lepas sangat sulit untuk diberikan. 

12. Macam-Macam Pengangguran yang Kronis Ketika pengangguran cenderung menjadi fitur 
jangka panjang suatu negara itu disebut " macam-macam pengangguran yang kronis." Negara-
negara terbelakang menderita pengangguran kronis karena lingkaran setan kemiskinan. 

Kurangnya sumber daya yang dikembangkan dan kurang pemanfaatannya, pertumbuhan 
populasi yang tinggi, terbelakang, keadaan teknologi yang primitif, pembentukan modal yang 
rendah, dll. Ini merupakan macam-macam pengangguran kronis di negara-negara terbelakang. 

13. Macam-Macam Pengangguran yang Total Macam-macam pengangguran yang terakhir 
adalah pengangguran total. Jenis ini merupakan pengangguran yang benar-benar tidak 
mendapat pekerjaan, karena tidak adanya lapangan kerja atau tidak adanya peluang untuk 
menciptakan lapangan kerja. 
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neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dalam rombongan kali ini, balita ada 
3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 131 PMIB/WNI, 63 laki-laki dan 68 
perempuan 

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

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

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

 

Ringkasan 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) 
atau Warga Negara Indonesia (WNI) kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui 
Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten, pada Minggu, 27 Juni 2021. 

Sebanyak 131 PMIB yang tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan pesawat Garuda 
Indonesia. Sebelum kembali daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama lima hari di 
Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 

 

PEMERINTAH FASILITASI PEMULANGAN 131 PEKERJA MIGRAN DARI MALAYSIA 

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

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

Suhartono mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, awalnya data 
kepulangan kelompok rentan gelombang kedua ini berjumlah 148 orang. Namun, terdapat 10 
orang yang gagal terbang dikarenakan terkonfirmasi positif Covid-19. "Saat ini masih dalam 
penanganan karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 orang dikategorikan kontak erat 
dengan yang positif. Jadi, hanya 131 PMIB dalam status fit to fly," katanya, menambahkan. 

Lebih lanjut, 131 orang yang dipulangkan tersebut berasal dari 17 provinsi, terbanyak berasal 
dari Jawa Timur dan Sumatera Utara sebanyak 36 orang, Jawa Barat (10), dan diikuti Nusa 
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung masing-masing 7 orang. Selanjutnya, PMIB 
dari Aceh dan Sumatera Selatan masing-masing 6 orang, disusul Jawa Tengah (4), Jambi (3), 
Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah (2), dan Kalimantan Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi 
Barat, dan DI Yogyakarta masing-masing satu orang. 

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

Suhartono menambahkan, pelaksanaan pemulangan 131 PMIB ini dilaksanakan dengan tetap 
memperhatikan protokol kesehatan. "Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan PCR dan kembali PCR 
sehari sebelum pemulangan ke daerah asal," ujarnya. (. 
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Judul 131 PMI Nonprosedural Dipulangkan dari Malaysia 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

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

 

Ringkasan 

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

 

131 PMI NONPROSEDURAL DIPULANGKAN DARI MALAYSIA 

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

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

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

Seluruh proses pemulangan para pekerja migran telah memenuhi ketentuan protokol kesehatan 
dan melalui tes PCR yang negatif. 
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Para pekerja gelombang dua tersebut setibanya di Jakarta akan menjalani proses karantina dan 
dilakukan penanganan kepulangan hingga ke daerah asal. 

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

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

Dia mengatakan bahwa atas pertimbangan kemanusiaan pihaknya secara sepihak memulangkan 
mereka dan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah Indonesia. (Ani) 
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Judul Butuh pekerjaan baru? LPS sedang buka lowongan calon pegawai, cek 
syaratnya ini 
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Ringkasan 

Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru masih terbuka lebar meski pandemi Covid-19 
masih belum mereda. Bagi Anda yang sedang mencari profesi baru untuk ditekuni, salah satu 
lembaga milik pemerintah saat ini sedang membuka rekrutmen kerja. Seperti informasi dari 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sedang 
membuka rekrutmen calon pegawai. 

 

BUTUH PEKERJAAN BARU? LPS SEDANG BUKA LOWONGAN CALON PEGAWAI, CEK 
SYARATNYA INI 

Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru masih terbuka lebar meski pandemi Covid-19 
masih belum mereda. 

Bagi Anda yang sedang mencari profesi baru untuk ditekuni, salah satu lembaga milik pemerintah 
saat ini sedang membuka rekrutmen kerja. 

Seperti informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Lembaga Penjamin Simpanan 
atau LPS sedang membuka rekrutmen calon pegawai. 

Lowongan Program Pendidikan Calon Pegawai LPS ini dibuka hingga awal Juli 2021 mendatang 
dan dapat didaftar oleh lulusan Sarjana/S1 dari beberapa jurusan. 

Terdapat juga tautan resmi rekrutmen yang bisa dikunjungi oleh pencari kerja untuk melihat 
detail persyaratan yang dibutuhkan LPS. 

Berikut ini rangkuman informasi lowongan kerja di LPS terbaru tahun 2021 yang bisa Anda simak. 

1. Warga Negara Indonesia  

2. Pria atau wanita dengan usia maksimal 25 tahun per 31 Juli 2021. 
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3. Pendidikan minimal S1 dari jurusan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Hukum, Sistem 
Informasi/Teknologi Informasi/Teknik Informatika. 

4. IPK minimal 3,00 skala 4,00. 

5. Akreditasi jurusan A atau 100 Universitas terbaik di dunia bagi lulusan luar negeri. 

6. Khusus untuk pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri diwajibkan untuk: 

7. Khusus untuk pelamar lulusan program kembaran ( dan ): 

8. Belum menikah/belum pernah menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama periode 
pendidikan. 

9. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba. 

10. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai atau terlibat politik praktis. 

11. Tidak menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang. 

12. Tidak sedang menjalani proses hukum pidana dan/atau tidak pernah menerima sanksi 
pidana. 

13. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak kejahatan. 

Anda bisa mempersiapkan terlebih dahulu beberapa dokumen di bawah ini untuk memudahkan 
proses registrasi. Data dan diunggah dengan format JPG, masing-masing file/dokumen 
berukuran maksimum 100kb khusus untuk pas foto dan E-KTP/Surat Keterangan Perekaman E-
KTP Asli, serta maksimum 500kb untuk dokumen lainnya. 

1. Pas foto terbaru. 

2. E-KTP/Surat Keterangan Perekaman E-KTP. 

3. Ijazah/SKL yang digunakan untuk melamar. 

4. Transkrip nilai yang digunakan untuk melamar. 

5. Khusus untuk pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri diwajibkan untuk: 6. Khusus untuk 
pelamar lulusan program kembaran ( dan ):: Batas akhir unggah dokumen persyaratan adalah 
4 Juli 2021 pukul 23.59 WIB. Pelamar wajib melakukan registrasi secara pada tanggal 26 Juni - 
27 Juli 2021. 

Registrasi dan unggah dokumen dilakukan di laman rekrutmen LPS sebelum batas akhir yang 
telah ditentukan. Informasi lengkap tentang lowongan kerja di LPS tahun 2021, bisa Anda lihat 
di. 
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Judul Pemerintah Fasilitasi Pemulangan 131 Pekerja Migran Bermasalah dari 
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Narasumber 

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

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

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

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

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia 
Bermasalah (PMIB)/Warga Negara Indonesia (WNI) kelompok rentan gelombang kedua dari 
Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten. Sebelum kembali daerah asal, 
mereka akan menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan ke-131 PMIB yang dideportasi dari 
Malaysia tersebut terdiri dari 63 orang laki-laki dan 68 orang perempuan. 

 

PEMERINTAH FASILITASI PEMULANGAN 131 PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DARI 
MALAYSIA 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia 
Bermasalah (PMIB)/Warga Negara Indonesia (WNI) kelompok rentan gelombang kedua dari 
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Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten. Sebelum kembali daerah asal, 
mereka akan menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 

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

"Dalam rombongan kali ini, balita ada 3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 
131 PMIB/WNI, 63 laki-laki dan 68 perempuan," katanya, Senin (28/6). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ringkasan 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah 
(PMIB)/Warga Negara Indonesia (WNI) kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui 
Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten, pada Minggu (27/6/2921). Para pekerja migran 
tersebut tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia. Sebelum 
kembali daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama 5 hari di Wisma Atlet Kemayoran, 
Jakarta Pusat. 

 

PEMERINTAH FASILITASI PEMULANGAN 131 PEKERJA MIGRAN DARI MALAYSIA 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah 
(PMIB)/Warga Negara Indonesia (WNI) kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui 
Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten, pada Minggu (27/6/2921). 
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Para pekerja migran tersebut tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Garuda 
Indonesia. Sebelum kembali daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama 5 hari di 
Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker Suhartono mengatakan131 PMIB yang dideportasi dari 
Malaysia tersebut terdiri dari 63 orang laki-laki dan 68 orang perempuan. "Dalam rombongan 
kali ini, balita ada 3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 131 PMIB/WNI, 63 
laki-laki dan 68 perempuan," ujarnya, dikutip dari keterangan resminya, Minggu (27/6/2021). 

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

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

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

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

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

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

"Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan PCR dan kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke 
daerah asal," katanya. 
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Ringkasan 

Generasi muda yang berisi anak-anak akan tumbuh besar dan menjadi angkatan kerja pada 
masanya. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia produktif atau usia siap kerja (15 tahun 
ke atas) baik yang sudah bekerja, maupun yang masih merupakan pengangguran. Sehingga saat 
seorang anak meninjak usia 16 tahun, maka ia tergolong dalam angkatan kerja. 

 

ANGKATAN KERJA: KOMPONEN DAN FAKTORNYA 

Generasi muda yang berisi anak-anak akan tumbuh besar dan menjadi angkatan kerja pada 
masanya. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia produktif atau usia siap kerja (15 tahun 
ke atas) baik yang sudah bekerja, maupun yang masih merupakan pengangguran. Sehingga saat 
seorang anak meninjak usia 16 tahun, maka ia tergolong dalam angkatan kerja. 

Komponen angkatan kerja 

Secara umum, komponen angkatan kerja terdiri atas penduduk usia kerja yang bekerja dan 
menganggur. Sedangkan tenaga kerja adalah orang yang sedang bekerja dan terikat kontrak 
dengan suatu perusahaan. 

Dalam buku Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makro Ekonomi) (2008) oleh Pratama 
Rahardja, pengangguran diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

Pendekatan angkatan kerja 

Menurut pendekatan angkatan kerja (labour force approach), penganggur adalah angkatan kerja 
yang tidak bekerja. 

Pendekatan pemanfaatan angkatan kerja 

Menurut pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (labour utilization approach), pengangguran 
dibagi menjadi dua yaitu: 

Menganggur (unemployed) adalah sekelompok orang dalam angkatan kerja yang tidak sedang 
bekerja atau sedang mencari pekerjaan. kelompok ini biasa disebut dengan pengagguran 
terbuka (open employment). 



 

154 
 

Setengah menggur (underemployed) merupakan kelompok orang dalam angkatan kerja yang 
bekerja namun tidak secera penuh. Kelompok ini bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam 
seminggu atau digaji dengan rendah dan tidak sesuai dengan kemampuannya. 

Yunshik Chang dalam jurnalThe Labor Force Approach and The Korean Labor Force Data (1974), 
menyebutkan bahwa mereka yang bukan angkatan kerja dikategorikan sebagai penduduk tidak 
aktif secara ekonomi. 

Contohnya adalah ibu rumah tangga, orang yang masih bersekolah, lansia, dan orang disabilitas 
tanpa bisa mengerjakan pekerjaan apapun. 

Faktor angkatan kerja 

Faktor-faktor yang memengaruhi angkatan kerja, sebagai berikut: 

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 

Faktor pertama yang memengaruhi jumlah angkatan kerja adalah tingkat partisipasi angakatan 
kerja (TPAK). 

Carmel Inguanez dan Lino Briguglio dalam jurnal Factors Affecting the Size of the Maltese Labour 
Force (1986), menyebutkan bahwa tingkat partisipasi adalah rasio angkatan kerja dengan jumlah 
penduduk biasa. Sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja terpengaruh oleh pertumbuhan 
populasi. Pertumbuhan populasi yang tinggi akan menyebabkan kenaikan angka angkatan kerja 
dalam suatu penduduk. 

Angka partisipasi angkatan kerja (APAK) 

Angka partisipasi angkatan kerja atau APAK adalah indikator seberapa banyak tenaga kerja yang 
terlibat dalam kurun waktu tersebut. 

APAK bergantung pada jumlah orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang sedang 
tidak bekerja karena cuti atau bekerja musiman. 

Gatiningsih dan Eko Sutrisno dalam buku Kependudukan dan Ketenagakerjaan (2017) 
menyebutkan, bahwa semakin tinggi APAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk 
usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif 
yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. 

Kondisi ekonomi 

Kondisi ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang tersedia. 
Misalnya saat negara mengalami krisis ekonomi, lowongan kerja menyusut. 

Kondisi lowongan kerja yang sedikit dan sulit didapatkan ini membuat segelintir orang percaya 
bahwa mereka tidak akan menemukan pekerjaan dan berhenti mencari pekerjaan. Hal tersebut 
otomatis mengurangi jumlah angkatan kerja yang tersedia. 

Sebaliknya, jika mobilitas tenaga kerja tinggi dan ditandai dengan banyaknya rekrutmen baru, 
maka jumlah angkatan kerja akan bertambah. Karena hal tersebut mengurangi tingkat orang 
yang putus aa dalam mencari pekerjaan. 

Imigrasi penduduk 

Imigrasi penduduk dalam usia produktif mempengaruhi angka angkatan kerja dalam suatu 
daerah. Jika orang penduduk dengan usia produktif melakukan imigrasi, hal tersebut akan 
mengurangi jumlah angkatan kerja di wilayang asalnya. 
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Ringkasan 

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib Siti Sulikah (22), tenaga kerja wanita asal 
Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Perempuan berusia 22 
tahun itu harus menderita selama setahun bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia. 
Kesedihannya makin bertambah karena gaji yang diterima tak utuh dalam setahun. Ibu satu 
anak ini hanya menerima dua bulan gaji. Bahkan, gaji yang diterima masih dipotong lebih dari 
setengahnya. 

 

KISAH PILU TKW SULIKAH DI MALAYSIA, GAJI TAK DIBAYAR PENUH, HAMPIR 
SETIAP HARI DIPUKUL MAJIKAN 

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib Siti Sulikah (22), tenaga kerja wanita asal 
Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. 

Perempuan berusia 22 tahun itu harus menderita selama setahun bekerja sebagai asisten rumah 
tangga di Malaysia. Kesedihannya makin bertambah karena gaji yang diterima tak utuh dalam 
setahun. 

Ibu satu anak ini hanya menerima dua bulan gaji. Bahkan, gaji yang diterima masih dipotong 
lebih dari setengahnya. 

"Selama saya kerja di Malaysia, baru dua kali saya terima gaji. Itu pun langsung dikirim ke ibu 
saya. Jadi di sana saya tidak pernah sama sekali menerima gaji," ujar Sulikah yang ditemui 
Kompas.com, pekan lalu. 

Saat hendak bekerja di negeri Jiran, Sulikah dijanjikan dibayar Rp 3,8 juta per bulan. Namun 
kenyataannya ia hanya menerima Rp 1,7 juta per bulan. 

Penderitaan Sulikah tak sampai di situ. Hampir setiap hari, ia dipukul majikannya dengan 
beragam alat. 
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Majikannya pernah memukulnya dengan rotan, besi batangan, gagang sapu, hingga 
membenturkan kepalanya ke tembok. Akibat pukulan dari sang majikan, badannya lebam hingga 
kepalanya berdarah. 

"Hampir setiap hari saya dipukuli. Setelah itu saya hanya bisa menangis," kata Sulikah. 

Tak hanya kekerasan fisik, jatah makan yang diberikan kepada Sulikah sangat minim. 

Ia hanya dijatah segelas beras dan sebutir telur untuk makan dari pagi hingga malam. Jika ingin 
memakan makanan lain, majikannya mengancam akan memotong gaji. 

Bak terpenjara, Sulikah juga tidak diizinkan keluar rumah. Untuk buang sampah saja, majikan 
melarangnya. Bahkan saat majikannya pergi, pintu pagar dikunci rapat-rapat. 

Sebenarnya Sulikan ingin menceritakan penderitaan yang dialaminya kepada keluarga di 
kampung halaman. Namun, satu-satunya ponsel yang ia punya sudah diminta sang agen saat 
tiba di Malaysia. 

Penderitaan Sulikah berakhir saat diminta sang majikan mencuci mobil di halaman depan rumah. 
Saat itu, seorang tetangga yang lewat menanyakan kondisi Sulikah. 

Tetangga itu sering mendengar sang majikan memarahi Sulikah. 

"Saya tidak kuat lagi. Jadi saya ceritakan semuanya kepada tetangga itu," ungkap Sulikah. 

Doa Sulikah untuk bisa segera keluar dari malapetaka pun terjawab. Tetangga tersebut melapor 
ke Kepolisian Diraja Malaysia. 

Tak lama kemudian, sejumlah petugas polisi Malaysia datang menjemputnya. Di depan polisi, ia 
menceritakan kekerasan yang menimpa dirinya selama bekerja di rumah itu. 

Tak hanya itu, bekas luka akibat kekerasan majikannya juga difoto polisi setempat untuk menjadi 
barang bukti. Ia juga mendapatkan pengobatan dari dokter setempat yang dibawa polisi. 

Usai diperiksa polisi, Sulikah dititipkan di rumah perlindungan imigrasi. Setelah tiga minggu 
berada di rumah imigrasi, ia dibuatkan surat untuk kembali pulang ke Tanah Air. 

Sulikah kembali ke tanah air bersama sejumlah pekerja migran Indonesia lainnya, Rabu 
(26/5/2021). 

Lantaran pandemi Covid-19, setiba di Surabaya, Jawa Timur, Sulikah harus menjalani karantina 
di Asrama Haji Sukolilo selama tiga hari. 

Selanjutnya ia dijemput petugas Pemkab Madiun dan kembali menjalani karantina di Kabupaten 
Madiun selama tiga hari. Setelah karantina selesai, Sulikah baru diperbolehkan pulang ke 
rumahnya. 

Perihnya hidup yang dialami Sulikah selama bekerja sebagai buruh migran di Malaysia belum 
selesai. Begitu tiba di kampung halaman, Sulikah baru mengetahui ibunya meninggal pada April 
2021. 

Ia pun teringat dengan mimpi yang dialami saat masih dititipkan di Kantor Imigrasi Malaysia. 

"Saat itu saya mimpi ibu saya datang ke Malaysia dan mengajak pulang saya," ujar Sulikah. 

Setiba di kampung halamannya, Sulikah hanya bisa menyesali keberangkatannya menjadi tenaga 
kerja wanita ke Malaysia pada 2019. 
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Sulikah terpaksa bekerja sebagai buruh migran karena kondisi ekonomi keluarganya yang kurang 
mampu. 

Saat itu seorang agen PMI datang ke rumah dan menawarkan pekerjaan di Malaysia sebagai 
asisten rumah tangga. 

Agen itu menjanjikan satu bulan ia mendapatkan gaji sekitar 1.110 ringgit atau sekitar Rp 3,8 
juta. 

Mendapatkan tawaran itu, Sulikah menyetujuinya. Seluruh dokumen diurus agen. 

Bahkan ia mengakali tahun kelahirannya. Sesuai kartu tanda penduduk (KTP), Sulikah lahir pada 
1999, tetapi di paspor tertulis 1997. 

Setelah dokumen lengkap, Sulikah diberangkatkan dari Bandara Yogyakarta. Setibanya di 
Malaysia, Sulikah dijemput agen yang berada di negara tersebut. 

Semalam menginap di penampungan, pagi harinya Sulikah diantar ke rumah majikan. Sulikah 
tidak mengetahui pasti alamat tinggal majikannya tersebut. Ia hanya mengingat rumah 
majikannya berada di Jalan Ipoh. 

Sulikah pun juga tidak mengetahui nama majikannya. Perempuan itu hanya mengingat wajah 
keras majikan perempuannya yang sering marah dan memukulnya. 

"Saya tidak tahu namanya. Kalau majikan perempuan saya panggil madam dan laki-laki panggil 
bos. Kalau tiga anaknya itu saya panggil koko, cece, dan baby,'' ungkap Sulikah. 

Sulikah tak membawa sepeser uang saat tiba di tanah air. Beruntung, setiba di Surabaya, dua 
PMI memberinya uang masing-masing Rp 50.000. 

Ia berharap kekurangan gaji segera dibayar majikannya. Pasalnya saat di Malaysia, polisi yang 
menangani kasusnya berjanji mengurus gajinya yang belum dibayar majikannya. 

Sulikah kini tinggal bersama ayah, kakek, dan nenek serta anaknya yang berusia tiga tiga tahun. 
Ia tidak bisa berbuat banyak dan kesulitan mencari pekerjaan karena hanya lulusan SD. 

Padahal Sulikah memiiliki tanggung jawab membesarkan anaknya yang baru berusia tiga tahun. 
Pasalnya, Sulikah harus menghidupi anaknya sendiri setelah suaminya pergi meninggalkan diri 
dirinya usai melahirkan. 

Sulikah sudah berusaha melamar menjadi penjaga toko namun sampai saat ini belum ada yang 
menerimanya. Bermodal ponsel yang dipinjamkan saudaranya, Sulikah tak pantang menyerah 
mencari pekerjaan demi menghidupi anaknya semata wayang. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Heru Kuncoro mengaku telah melakukan 
pendampingan terhadap Siti Sulikah. 

Pendampingan itu untuk membantu korban dari trauma dan mengetahui perusahaan pelaksana 
penempatan TKI swasta (PPTKIS) yang memberangkatkan Sulikah. 

"Dua hari setelah pulang ada pendampingan dari kami kepada korban. Setidaknya kami mencari 
informasi PJTKI yang membawa TKI tersebut. Hanya saja korban belum bisa bercerita banyak 
tentang kejadian yang dialaminya selama bekerja di Malaysia setelah tiba kampung 
halamannya," ujar Heru. 
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Beberapa hari kemudian, petugasnya kembali menemui korban. Dari penelisikan tim, kata Heru, 
kemungkinan korban berangkat tidak menggunakan jasa PJTKI yang resmi karena data-data 
keberangkatan diminta tidak ada. 

"Dalam waktu dekat kami akan ke sana untuk mencari data-data detail setelah korban pulih 
kondisi traumanya. Biar jelas siapa yang membawa dan mengurus keberangkatannya," jelas 
Heru. 

Tak hanya itu, kata Heru, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BP2MI di Madiun. Pasalnya, 
sesuai aturan BP2MI yang akan menindaklanjuti ada tidaknya unsur pelanggaran hukum yang 
terjadi dalam kasus tersebut. 

Dengan demikian kasus itu dapat ditindaklanjuti untuk dibawa ke aparat penegak hukum atau 
penyelesaian internal perusahaan. 

Bagi Heru, saat ini yang terpenting hak-hak korban segera terselesaikan. Sehingga gaji yang 
belum dibayar segera diterima penuh oleh korban. 
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