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Newstrend Ketenagakerjaan 

29 Maret 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 
FKLPI Penting untuk Mempertemukan Supply dan 
Demand Ketenagakerjaan 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengapresiasi 

sinergitas Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) Sumatera Utara 

dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan. Sinergitas antar 

stakeholder merupakan kunci untuk menyambut future jobs yang merupakan dampak 

dari revolusi industri di masa mendatang. 

Staf Khusus Menaker juga menyoroti dua dari sembilan lompatan secara khusus yang 

terkait langsung dan harus menjadi perhatian FKLPI, yaitu Transformasi BLK dan Link 

and Match Ketenagakerjaan. Transformasi BLK diarahkan untuk melakukan perubahan 

secara total BLK menjadi pusat pengembangan vokasi yang berdaya saing di tingkat 

nasional dan internasional. Sedangkan Link and Match Ketenagakerjaan diarahkan 

untuk mengintegrasikan proses pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja 

dalam satu tarikan nafas.  
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Judul Awasi Pembayaran THR 

Nama Media Fajar 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL Pg19 

Jurnalis fin 

Tanggal 2021-03-29 06:26:00 

Ukuran 161x57mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 27.370.000 

News Value Rp 136.850.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 

 
Narasumber 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Data terkait THR sangat 
vital. Soal ini, pemerintah harus mengumumkan laporan-laporan tersebut kepada publik dan 
dikawal secara bersama-sama,’’ ujar Timboel, kemarin. Selain itu, lanjut dia, data tingkat 
kepatuhan perusahaan dalam membayarkan kewajiban THR juga sangat penting. Pemerintah 
harus turun langsung mencari data perusahaan-perusahaan. Ini yang harus dilakukan agar 
pemerintah mempunyai data yang lebih komprehensif 

 

Ringkasan 

Tahun lalu, banyak pengaduan pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Oleh 
karena itu, pemerintah diminta melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan-perusahaan 
di Indonesia untuk memastikan pembayaran THR. Mengutip data Posko pengaduan THR 
Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 336 perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang 
berasal dari pekerja/buruh pada 2020. 

 

AWASI PEMBAYARAN THR 

TAHUN lalu, banyak pengaduan pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Oleh 
karena itu, pemerintah diminta melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan-perusahaan 
di Indonesia untuk memastikan pembayaran THR. 

Mengutip data Posko pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 336 perusahaan 
diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari pekerja/buruh pada 2020. 

Dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut, sebanyak 146 pengaduan akibat THR belum 
dibayarkan, tiga pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat bayar, 
dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan. 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai kurang 
baiknya pengawasan THR tahun lalu oleh pemerintah disebabkan tidak terjadinya diseminasi 
data kepada masyarakat. 
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“Data terkait THR sangat vital. Soal ini, pemerintah harus mengumumkan laporan-laporan 
tersebut kepada publik dan dikawal secara bersama-sama,’’ ujar Timboel, kemarin. 

Selain itu, lanjut dia, data tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayarkan kewajiban THR 
juga sangat penting. Pemerintah harus turun langsung mencari data perusahaan-perusahaan. 
“Ini yang harus dilakukan agar pemerintah mempunyai data yang lebih komprehensif,” 
pungkasnya. 

caption : 

JANGAN DICICIL 

Para pekerja pabrik rambut dan bulu mata di Purbalingga saat kerja. Mereka berhak atas THR. 
Pemerintah diminta mengawasi perusahaan agar tak merugikan tenaga kerja. 
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Judul Syarat Penerima Sisa BLT Subsidi Gaji, Begini Faktanya 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/03/28/320/2385478/syarat-
penerima-sisa-blt-subsidi-gaji-begini-faktanya 

Jurnalis Fadel Prayoga 

Tanggal 2021-03-29 05:32:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Teka-teki pencairan Bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp2,4 juta masih belum terjawab. 
Hal ini karena belum ada keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Namun, 
alangkah baiknya kini untuk mengingat kembali persyaratan. Terutama apa saja dalam pencairan 
BLT gaji tersebut. 

 

SYARAT PENERIMA SISA BLT SUBSIDI GAJI, BEGINI FAKTANYA 

JAKARTA - Teka-teki pencairan Bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp2,4 juta masih 
belum terjawab.  

Hal ini karena belum ada keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Namun, 
alangkah baiknya kini untuk mengingat kembali persyaratan. Terutama apa saja dalam pencairan 
BLT gaji tersebut. 

Terkait hal itu, Okezone telah merangkum beberapa fakta menarik:  

1. Penerima BLT Gaji Merupakan WNI 2. Yang Berhak Menerima BLT Gaji adalah Buruh atau 
Pekerja 4. Status BPJS Ketenagakerjaan Aktif hingga Juni 2020 5. Penerima BLT Gaji juga Harus 
Taat Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan 6. Mempunyai Rekening Bank Aktif 7. Masih Ada 
Dana Rp352 Miliar yang Belum Dicairkan 7 Fakta Syarat-Syarat Penerima BLT Subsidi Gaji, Cek 
di Sini (rzy). 
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Judul Prakerja Kembali ke Awal 

Nama Media Kompas 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL Pg11 

Jurnalis Age 

Tanggal 2021-03-29 04:12:00 

Ukuran 215x254mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 231.125.000 

News Value Rp 1.155.625.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Rudy Salahuddin (Komisaris Baru) Semula, kami meminta semester I ini tetap berupa 
se-mi-bansos karena kami masih perlu mendorong konsumsi masyarakat. Akan tetapi, pada 
semester II, kalau vaksinasi sudah lancar, kami sudah bisa mulai melakukan uji coba 

positive - Rudy Salahuddin (Komisaris Baru) Begitu kami buka pelatihan luring, kami harus ubah 
kondisinya untuk peningkatan kompetensi, bukan lagi instrumen bansos 

negative - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO kartu Pra Kerja) Maka, narasinya keliru 
kalau mengatakan yang berhak mendapatkan Kartu Prakerja adalah korban pemutusan 
hubungan kerja dan para penganggur. Sejak awal, kami menyusun aturannya untuk semua 
angkatan kerja 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO kartu Pra Kerja) Pelatihan yang kami 
sediakan sekarang sudah sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan. Kita harus 
membedakan, mana yang fundamental dan mana yang hanya jangka pendek. Pekerja harus 
tetap bisa mengejar tantangan dan dinamika pasar kerja 

positive - Tauhid Ah-mad (Direktur Eksekutif Indef) Kalau mau kembali menjadi program 
peningkatan kapasitas pekerja, sasarannya juga harus tepat pada pekerja terdampak yang 
kehilangan pekerjaan dan pendapatannya berkurang. Sebab, mereka ini yang akan kembali 
terjun ke pasar kerja atau merintis usaha baru 

 

Ringkasan 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, meluncurkan Program Kartu 
Prakerja bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau 
Toba sebagai upaya membangkitkan semangat para pelaku parekraf agar tetap berkarya di 
tengah pandemi COVID-19. Sandiaga Uno saat acara peluncuran program Kartu Prakerja di 
Daerah Pariwisata, di Hotel Inna Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, Jumat, mengatakan 
pihaknya mengapresiasi program Kartu Prakerja yang menjadi program utama pemerintah dalam 
membantu masyarakat untuk memulihkan perekonomian khususnya pada sektor parekraf di 
tengah pandemi. 
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PRAKERJA KEMBALI KE AWAL 

Program Kartu Prakerja dievaluasi untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Ada rencana 
mengembalikan sesuai fungsi awal, yakni meningkatkan kapasitas pekerja. 

Pemerintah berencana mengembalikan program Kartu Prakerja sesuai fungsi semula, yakni 
meningkatkan kapasitas pekerja. Namun, rencana mengubah program itu menjadi bukan lagi 
semi-bantuan sosial hendaknya tidak dilakukan terburu-buru. 

Alasannya, pekerja yang mengalami dampak pandemi Covid-19 masih membutuhkan bantalan 
sosial hingga situasi berangsur-angsur normal. 

Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian Rudy Salahuddin menjelaskan, perubahan skema Kartu Prakerja kemungkinan 
besar dimulai pada semester 11-2021. Program Kartu Prakerja memasuki gelombang terakhir 
pada semester 1-2021 dengan penyediaan kuota peserta 2,7 juta orang. 

Selama pandemi, Kartu Prakerja menjadi program semi-bansos berupa pemberian bantuan biaya 
kelas pelatihan dalam jaringan Rp 1 juta dan insentif Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. 
Porsi biaya untuk insentif bansos lebih besar dibandingkan dengan insentif pelatihan. 

"Semula, kami meminta semester I ini tetap berupa semi-bansos karena kami masih perlu 
mendorong konsumsi masyarakat. Akan tetapi, pada semester II, kalau vaksinasi sudah lancar, 
kami sudah bisa mulai melakukan uji coba," kata Rudy saat dihubungi di Jakarta, Minggu 
(28/3/2021). 

Rudy menambahkan, hasil penyelenggaraan Kartu Prakerja pada semester 1-2021 akan 
dievaluasi untuk menentukan kebijakan pada semester 11-2021. Uji coba pada semester II 
melalui pelatihan luar jaringan di sejumlah daerah zona hijau yang diberi izin oleh Satuan Tugas 
Penanganan Covid-19. 

Menurut dia, pengembalian Kartu Prakerja ke fungsi awal sebagai peningkatan kapasitas pekerja 
akan membawa konsekuensi bobot program lebih berat pada kelas-kelas pelatihan, bukan lagi 
insentif bansos bagi pekerja. "Begitu kami buka pelatihan luring, kami harus ubah kondisinya 
untuk peningkatan kompetensi, bukan lagi instrumen bansos," kata Rudy. 

Namun, rencana ini belum diputuskan karena harus disepakati rapat Komite Cipta Kerja yang 
dikoordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Digital dan otomasi 

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, 
tujuan awal Kartu Prakerja adalah meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan 
kewirausahaan angkatan kerja. Apalagi, akibat pandemi, digitalisasi dan otomasi terjadi lebih 
cepat dan mengubah pasar kerja. 

"Maka, narasinya keliru kalau mengatakan yang berhak mendapatkan Kartu Prakerja adalah 
korban pemutusan hubungan kerja dan para penganggur. Sejak awal, kami menyusun aturannya 
untuk semua angkatan kerja," kata Denni. 

Publikasi Bank Dunia Insig-hts from the Covid-19 Digital Merchant Survey pada Maret 2021, 
keahlian yang paling dibutuhkan dalam perkembangan bisnis digital adalah keterampilan digital, 
penjualan dan pemasaran, serta jasa logistik. 

Oleh karena itu, menurut Denni, persiapan harus dilakukan sejak sekarang. 
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Hal itu sejalan dengan survei evaluasi peserta oleh Manajemen Pelaksana pada 2020. Hasilnya, 
kategori pelatihan yang paling diminati peserta adalah strategi penjualan dan pemasaran, bahasa 
asing, serta teknologi informasi. 

"Pelatihan yang kami sediakan sekarang sudah sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa 
depan. Kita harus membedakan, mana yang fundamental dan mana yang hanya jangka pendek. 
Pekerja harus tetap bisa mengejar tantangan dan dinamika pasar kerja," ujarnya. 

Jangan terburu-buru 

Akan tetapi, rencana Kartu Prakerja itu dinilai tak tepat jika dilakukan dalam waktu dekat. 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad 
mengatakan, pemerintah harus mengubah skema Kartu Prakerja secara bertahap. Sebab, saat 
ini perekonomian Indonesia masih dalam tahap pemulihan. Kasus-kasus Covid-19 belum bisa 
dikendalikan sepenuhnya dan pekerja yang ter-dampak pandemi masih perlu bantuan. 

Pemerintah sudah menghentikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 
juta per bulan. Sementara itu, manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi korban 
pemutusan hubungan kerja baru dapat diakses tahun depan. Program itu juga tidak menyentuh 
pekerja korban pandemi yang kehilangan pekerjaan pada tahun lalu dan tahun ini. 

Tauhid berpendapat, agar program Kartu Prakerja lebih terarah, evaluasi dan pembenahan mesti 
diikuti syarat seleksi yang lebih ketat. Dengan demikian, lebih tepat sasaran melindungi pekerja 
yang ter-dampak pandemi. 

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2020 yang diolah Indef Institute, Kartu 
Prakerja lebih banyak dinikmati pekerja berpendapatan menengah. Bahkan, 14 persen penerima 
Kartu Prakerja berlatar belakang masyarakat berpendapatan tinggi. 

Menurut data yang sama, hanya 23 persen penerima Kartu Prakerja yang betul-betul mengalami 
penurunan pendapatan. Sementara itu, pendapatan 77 persen peserta tidak turun. 

"Kalau mau kembali menjadi program peningkatan kapasitas pekerja, sasarannya juga harus 
tepat pada pekerja terdampak yang kehilangan pekerjaan dan pendapatannya berkurang. 
Sebab, mereka ini yang akan kembali terjun ke pasar kerja atau merintis usaha baru," ujarnya. 

Kelas pelatihan Kartu Prakerja disarankan lebih terstruk-tur dan terarah. Selain itu, program 
pelatihan sebaiknya terkoneksi dengan lembaga penyedia pelatihan yang memiliki kualifikasi dan 
direkognisi dunia usaha agar sertifikat pelatihan peserta berguna saat mencari kerja. 

(AGE) 
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Judul FKLPI Penting untuk Mempertemukan Supply dan Demand 
Ketenagakerjaan 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Lompatan Besar Kemnaker 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4517966/fklpi-penting-untuk-
mempertemukan-supply-dan-demand-ketenagakerjaan 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-03-29 01:59:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Saya 
mendengar FKLPI Sumatera Utara ini bagus dan punya hubungan sangat harmonis dan sinergis 
dengan BBPLK Medan. BBPLK Medan juga salah satu BLK terbaik di Indonesia 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) BLK harus 
menyediakan pelatihan untuk future jobs dengan cara melatih pekerjaan-pekerjaan yang 
berorientasi ke masa depan dan yang dibutuhkan oleh industri agar orang-orang yang dilatih 
oleh BLK benar-benar dapat terserap di dunia kerja 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira 
forum-forum formal perlu terus dilakukan, tapi jauh lebih penting adalah forum substantif yang 
tidak harus formal namun dapat memberikan dampak terhadap pengurangan pengangguran di 
Indonesia 

positive - Muhammad Ali (Kepala BBPLK Medan) Dukungan dari industri diharapkan mulai dari 
penyusunan program pelatihan yang menjadi kebutuhan industri, proses rekrutmen peserta 
pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, sampai dengan penempatan 

 

Ringkasan 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa membuka Rapat 
Koordinasi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) Sumatera Utara tahun 
2021. Kegiatan berlangsung di Sibolangit Berastagi, Sumatera Utara Jum'at, (26/3/2021). Dalam 
kesempatan ini, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono menyampaikan apresiasi 
sinergitas antara FKLPI Sumut dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan 
yang telah terjalin dengan baik. 

 



 

11 
 

FKLPI PENTING UNTUK MEMPERTEMUKAN SUPPLY DAN DEMAND 
KETENAGAKERJAAN 

Jakarta - Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa membuka 
Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) Sumatera Utara 
tahun 2021. Kegiatan berlangsung di Sibolangit Berastagi, Sumatera Utara Jum'at, (26/3/2021). 

Dalam kesempatan ini, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono menyampaikan 
apresiasi sinergitas antara FKLPI Sumut dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja 
(BBPLK) Medan yang telah terjalin dengan baik. 

"Saya mendengar FKLPI Sumatera Utara ini bagus dan punya hubungan sangat harmonis dan 
sinergis dengan BBPLK Medan. BBPLK Medan juga salah satu BLK terbaik di Indonesia," 
ungkapnya. 

Caswiyono menambahkan, kegiatan Rakor FKLPI Sumut merupakan salah satu agenda penting 
untuk mempertemukan antara supply dan demand ketenagakerjaan dalam rangka mengatasi 
mismatch yang telah lama terjadi di Indonesia. 

Selain itu, sinergitas antar stakeholder juga merupakan kunci untuk menyambut future jobs yang 
merupakan dampak dari revolusi industri di masa mendatang. 

"BLK harus menyediakan pelatihan untuk future jobs dengan cara melatih pekerjaan-pekerjaan 
yang berorientasi ke masa depan dan yang dibutuhkan oleh industri agar orang-orang yang 
dilatih oleh BLK benar-benar dapat terserap di dunia kerja," pesan anggota Dewan Pelatihan 
Kerja Nasional itu dalam sambutannya. 

Caswiyono juga memaparkan sembilan lompatan besar yang menjadi terobosan Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam rangka menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang 
sangat berat akhir-akhir ini. Sembilan terobosan adalah Transformasi BLK, Link and Match 
Ketenagakerjaan, Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, 
Perluasan Penempatan PMI, Visi Baru Hubungan Industrial, Reformasi Pengawasan, 
Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan dan Reformasi Birokrasi. 

Menurutnya, ada dua lompatan yang terkait langsung dan harus menjadi perhatian FKLPI, yaitu 
Transformasi BLK dan Link and Macth Ketenagakerjaan. Transformasi BLK diarahkan untuk 
melakukan perubahan secara total BLK menjadi pusat pengembangan vokasi yang berdaya saing 
di tingkat nasional dan internasional. Sedangkan Link and Match Ketenagakerjaan diarakan untuk 
mengintegrasikan proses pelatihan, sertifikasi dan penampatan tenaga kerja dalam satu tarikan 
nafas. 

"Untuk mengawal link and match ini Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk unit kerja 
baru yaitu Pusat Pasar Kerja", tandasnya. 

Sebagai penutup, Caswiyono berpesan agar kolaborasi BLK dengan pelaku usaha dalam FKLPI 
ini tidak saja digelar dalam forum-forum formal. 

"Saya kira forum-forum formal perlu terus dilakukan, tapi jauh lebih penting adalah forum 
substantif yang tidak harus formal namun dapat memberikan dampak terhadap pengurangan 
pengangguran di Indonesia," pungkasnya. 

Kepala BBPLK Medan, Muhammad Ali menambahkan pihaknya akan terus memperkuat 
kerjasama dan dukungan dengan industri, khususnya yang tergabung dalam FKLPI dalam rangka 
bersama-sama memastikan mengawal penciptaan tenaga kerja kompeten di Sumatera Utara. 
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"Dukungan dari industri diharapkan mulai dari penyusunan program pelatihan yang menjadi 
kebutuhan industri, proses rekrutmen peserta pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, 
sampai dengan penempatan,"katanya. 

Kegiatan dihadiri oleh pengurus dan anggota FKLPI Sumatera Utara, para ketua asosiasi 
pengusaha, dan para pelaku dunia usaha dan dunia industri, serta stakeholder terkait dengan 
tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19. 
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Judul Catat! Hari Libur dan Cuti Bersama Idul Fitri 2021 

Nama Media detik.com 

Newstrend Libur Dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://travel.detik.com/travel-news/d-5511597/catat-hari-libur-dan-
cuti-bersama-idul-fitri-2021 

Jurnalis Made Elisa Intan Apsari 

Tanggal 2021-03-28 23:03:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

  
 

Ringkasan 

Tak terasa Bulan Suci Ramadan 2021 tinggal hitungan minggu. Umat Islam akan melaksanakan 
ibadah puasa. Muhammadiyah telah memutuskan 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada hari Selasa 
13 April 2021. Sementara pemerintah akan menetapkan 1 Ramadan 1442 H dengan melakukan 
sidang isbat terlebih dulu. 

 

CATAT! HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI 2021 

Tak terasa Bulan Suci Ramadan 2021 tinggal hitungan minggu. Umat Islam akan melaksanakan 
ibadah puasa. Muhammadiyah telah memutuskan 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada hari Selasa 
13 April 2021. Sementara pemerintah akan menetapkan 1 Ramadan 1442 H dengan melakukan 
sidang isbat terlebih dulu. 

Memang ada pemangkasan cuti bersama terkait libur lebaran yang tertuang dalam SKB 3 menteri 
yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 
Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

Sebelumnya Hari Raya Idul Fitri 1442 H memiliki 2 hari libur nasional yaitu pada tanggal 13-14 
Mei dan 4 hari cuti bersama yakni pada 12,17-19 Mei 2021. Pemerintah merevisi Cuti Bersama 
Hari Raya Idul Fitri menjadi 1 hari saja sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga 
Menteri Nomor 642 Tahun 2021. 

Jadi setelah ada pemangkasan, hari libur cuti bersama Lebaran 2021 hanya jatuh pada 12 Mei 
2021. Sementara Lebaran 2021 pada 13 dan 14 Mei 2021. 

Cuti bersama berkaitan Lebaran ini dipangkas bersama cuti bersama lainnya oleh pemerintah. 
Adapun cuti bersama tahun 2021 yang dipangkas sebanyak 5 hari, yakni 12 Maret: Cuti Bersama 
dalam rangka Isra Mikraj Nabi Muhammad saw., 17, 18, 19 Mei: Cuti Bersama dalam rangka 
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Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan 27 Desember: Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Natal 
2021. 

Sementara cuti bersama yang tetap yakni pada 12 Mei dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 
Hijriah, dan 24 Desember dalam rangka Raya Natal 2021. Pertimbangan mengapa masih 
diberikan satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan satu hari menjelang Natal, agar 
memudahkan Polri dalam mengelola pergerakan masyarakat. 
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Judul Stafsus Menaker: FKLPI Penting untuk Mempertemukan Supply dan 
Demand Ketenagakerjaan 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Lompatan Besar Kemnaker 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/stafsus-menaker-fklpi-penting-untuk-
mempertemukan-supply-dan-demand-ketenagakerjaan 

Jurnalis fathra 

Tanggal 2021-03-28 21:40:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Saya 
mendengar FKLPI Sumatera Utara ini bagus dan punya hubungan sangat harmonis dan sinergis 
dengan BBPLK Medan. BBPLK Medan juga salah satu BLK terbaik di Indonesia 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (anggota Dewan Pelatihan Kerja Nasional) BLK harus 
menyediakan pelatihan untuk future jobs dengan cara melatih pekerjaan-pekerjaan yang 
berorientasi ke masa depan dan yang dibutuhkan oleh industri agar orang-orang yang dilatih 
oleh BLK benar-benar dapat terserap di dunia kerja 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Untuk 
mengawal link and match ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membentuk unit 
kerja baru yaitu Pusat Pasar Kerja 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira 
forum-forum formal perlu terus dilakukan, tetapi jauh lebih penting adalah forum substantif yang 
tidak harus formal namun dapat memberikan dampak terhadap pengurangan pengangguran di 
Indonesia 

positive - Muhammad Ali (Kepala BBPLK Medan) Dukungan dari industri diharapkan dimulai dari 
penyusunan program pelatihan yang menjadi kebutuhan industri, proses rekrutmen peserta 
pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, sampai dengan penempatan 

 

Ringkasan 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengapresiasi sinergitas 
Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) Sumatera Utara dengan Balai Besar 
Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan. Hal itu disampaikan Caswiyono saat membuka 
Rapat Koordinasi FFKLPI Sumatera Utara (Sumut) 2021 di Sibolangit Berastagi, Jum'at (26/3). 
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STAFSUS MENAKER: FKLPI PENTING UNTUK MEMPERTEMUKAN SUPPLY DAN 
DEMAND KETENAGAKERJAAN 

SIBOLANGIT - Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 
mengapresiasi sinergitas Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) Sumatera 
Utara dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan.  

Hal itu disampaikan Caswiyono saat membuka Rapat Koordinasi FFKLPI Sumatera Utara (Sumut) 
2021 di Sibolangit Berastagi, Jum'at (26/3).  

"Saya mendengar FKLPI Sumatera Utara ini bagus dan punya hubungan sangat harmonis dan 
sinergis dengan BBPLK Medan. BBPLK Medan juga salah satu BLK terbaik di Indonesia," katanya. 

Caswiyono menyebut Rakor FKLPI Sumut merupakan salah satu agenda penting untuk 
mempertemukan antara supply dan demand ketenagakerjaan dalam rangka mengatasi miss 
match yang telah lama terjadi di Indonesia.  

Selain itu, sinergitas antar stakeholder juga merupakan kunci untuk menyambut future jobs yang 
merupakan dampak dari revolusi industri di masa mendatang.  

"BLK harus menyediakan pelatihan untuk future jobs dengan cara melatih pekerjaan-pekerjaan 
yang berorientasi ke masa depan dan yang dibutuhkan oleh industri agar orang-orang yang 
dilatih oleh BLK benar-benar dapat terserap di dunia kerja," kata anggota Dewan Pelatihan Kerja 
Nasional itu. 

Dalam forum itu, Caswiyono memaparkan sembilan lompatan besar yang menjadi terobosan 
Menaker Ida Fauziyah dalam rangka menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang sangat berat 
akhir-akhir ini. 

Kesembilan terobosan adalah Transformasi BLK, Link and Match Ketenagakerjaan, Transformasi 
Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, Perluasan Penempatan PMI, Visi 
Baru Hubungan Industrial, Reformasi Pengawasan, Pengembangan Ekosistem Digital 
Ketenagakerjaan dan Reformasi Birokrasi. 

Menurut dia ada dua lompatan yang terkait langsung dan harus menjadi perhatian FKLPI, yaitu 
Transformasi BLK dan Link and Match Ketenagakerjaan. 

Transformasi BLK diarahkan untuk melakukan perubahan secara total BLK menjadi pusat 
pengembangan vokasi yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. 

Sementara Link and Match Ketenagakerjaan diarahkan untuk mengintegrasikan proses pelatihan, 
sertifikasi dan penempatan tenaga kerja dalam satu tarikan nafas. 

"Untuk mengawal link and match ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 
membentuk unit kerja baru yaitu Pusat Pasar Kerja," ucap Caswiyono. 

Dia juga berpesan agar kolaborasi BLK dengan pelaku usaha dalam FKLPI ini tidak saja digelar 
dalam forum-forum formal. 

"Saya kira forum-forum formal perlu terus dilakukan, tetapi jauh lebih penting adalah forum 
substantif yang tidak harus formal namun dapat memberikan dampak terhadap pengurangan 
pengangguran di Indonesia," ujarnya. 

Kepala BBPLK Medan Muhammad Ali berkomitmen memperkuat kerja sama dan dukungan 
industri, khususnya yang tergabung dalam FKLPI dalam rangka bersama-sama mengawal 
penciptaan tenaga kerja berkompeten di Sumut. 
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"Dukungan dari industri diharapkan dimulai dari penyusunan program pelatihan yang menjadi 
kebutuhan industri, proses rekrutmen peserta pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, 
sampai dengan penempatan," katanya. 
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Judul Kemnaker: FKLPI Penting untuk Jembatani Supply dan Demand 
Ketenagakerjaan 

Nama Media suara.com 

Newstrend Lompatan Besar Kemnaker 

Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/03/28/212453/kemnaker-fklpi-
penting-untuk-jembatani-supply-dan-demand-ketenagakerjaan 

Jurnalis Fitri Asta Pramesti 

Tanggal 2021-03-28 21:24:00 

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 - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Saya 
mendengar FKLPI Sumatera Utara ini bagus dan punya hubungan sangat harmonis dan sinergis 
dengan BBPLK Medan. BBPLK Medan juga salah satu BLK terbaik di Indonesia 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) BLK harus 
menyediakan pelatihan untuk future jobs dengan cara melatih pekerjaan-pekerjaan yang 
berorientasi ke masa depan dan yang dibutuhkan oleh industri agar orang-orang yang dilatih 
oleh BLK benar-benar dapat terserap di dunia kerja 

 

Ringkasan 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa menyebut kehadiran 
Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) penting sebagai jembatan antara 
Supply and Demand ketenagakerjaan. 

 

KEMNAKER: FKLPI PENTING UNTUK JEMBATANI SUPPLY DAN DEMAND 
KETENAGAKERJAAN 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa menyebut kehadiran 
Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) penting sebagai jembatan antara 
Supply and Demand ketenagakerjaan. 

Hal ini diungkapkan Caswiyo dalam agenda membuka Rapat Koordinasi Forum Komunikasi 
Lembaga Pelatihan dan FKLPI Sumatera Utara tahun 2021. Kegiatan tersebut berlangsung di 
Sibolangit Berastagi, Sumatera Utara, Jumat, (26/3/2021). 

Dalam kesempatan tersebut, Caswiyono juga menyampaikan apresiasi sinergitas antara FKLPI 
Sumut dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan yang telah terjalin 
dengan baik. 
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"Saya mendengar FKLPI Sumatera Utara ini bagus dan punya hubungan sangat harmonis dan 
sinergis dengan BBPLK Medan. BBPLK Medan juga salah satu BLK terbaik di Indonesia," ujarnya. 

Caswiyono bilang, kegiatan Rakor FKLPI Sumut merupakan salah satu agenda penting untuk 
mempertemukan antara supply dan demand ketenagakerjaan dalam rangka mengatasi 
ketidakcocokan yang telah lama terjadi di Indonesia. 

Selain itu, sinergitas antar stakeholder juga merupakan kunci untuk menyambut future jobs yang 
merupakan dampak dari revolusi industri di masa mendatang. 

"BLK harus menyediakan pelatihan untuk future jobs dengan cara melatih pekerjaan-pekerjaan 
yang berorientasi ke masa depan dan yang dibutuhkan oleh industri agar orang-orang yang 
dilatih oleh BLK benar-benar dapat terserap di dunia kerja," pesan anggota Dewan Pelatihan 
Kerja Nasional itu dalam sambutannya. 

Ia juga memaparkan sembilan lompatan besar yang menjadi terobosan Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam rangka menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang 
sangat berat akhir-akhir ini. 

Sembilan terobosan adalah Transformasi BLK, Link and Match Ketenagakerjaan, Transformasi 
Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, Perluasan Penempatan PMI, Visi 
Baru Hubungan Industrial, Reformasi Pengawasan, Pengembangan Ekosistem Digital 
Ketenagakerjaan dan Reformasi Birokrasi. 

Menurutnya, ada dua lompatan yang terkait langsung dan harus menjadi perhatian FKLPI, yaitu 
Transformasi BLK dan Link and Macth Ketenagakerjaan. Transformasi BLK diarahkan untuk 
melakukan perubahan secara total BLK menjadi pusat pengembangan vokasi yang berdaya saing 
di tingkat nasional dan internasional. 
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Judul Mudik Dilarang, Cuti Idul Fitri Hanya Satu Hari 

Nama Media harianbhirawa.co.id 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 

Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/mudik-dilarang-cuti-idul-fitri-hanya-
satu-hari/ 

Jurnalis Danu Bhirawa 

Tanggal 2021-03-28 21:02:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Khofifah Indar Parawansa Pemprov (Gubernur Jatim) Kita pada posisi menjaga suasana 
yang sudah mulai melandai, kemudian positivity rate turun, BOR-nya juga turun. Ini yang 
memang harus kita jaga semuanya 

positive - Khofifah Indar Parawansa Pemprov (Gubernur Jatim) Kita juga berharap seluruh 
kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang akan berdampak ke daerah semua dengan 
pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana menjaga supaya yang sudah kondusif, yang sudah 
melandai, ini semuanya bisa terproteksi 

neutral - Nurkholis (Ketua KPU) Seperti tahun lalu dan saat libur nataru, kami sudah jalan 

positive - Nurkholis (Ketua KPU) Kita sudah ada mekanisme share lokasi. Kemudian kita juga 
libatkan inspektorat, BKD, Dishub dan Satpol PP untuk penjagaan 

 

Ringkasan 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Pemprov, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan 
larangan bagi masyarakat untuk melaksanakan mudik saat libur Hari Raya Idul Fitri. Larangan 
tersebut berlaku mulai periode 6 sampai 17 Mei 2021 mendatang. Menanggapi keputusan 
tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh pihak untuk menjaga 
kondisi penyebaran Covid-19 yang mulai melandai. 

 

MUDIK DILARANG, CUTI IDUL FITRI HANYA SATU HARI 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Pemprov, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan 
larangan bagi masyarakat untuk melaksanakan mudik saat libur Hari Raya Idul Fitri. Larangan 
tersebut berlaku mulai periode 6 sampai 17 Mei 2021 mendatang. Menanggapi keputusan 
tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh pihak untuk menjaga 
kondisi penyebaran Covid-19 yang mulai melandai. 
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"Kita pada posisi menjaga suasana yang sudah mulai melandai, kemudian positivity rate turun, 
BOR-nya juga turun. Ini yang memang harus kita jaga semuanya," ujar Khofifah kemarin, Minggu 
(28/3). 

Khofifah berharap, kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung ke daerah telah 
melalui pertimbangan yang tepat. Sebab, kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia khususnya 
Jatim mulai melandai. 

"Kita juga berharap seluruh kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang akan berdampak ke 
daerah semua dengan pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana menjaga supaya yang sudah 
kondusif, yang sudah melandai, ini semuanya bisa terproteksi," pungkas Khofifah. 

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui SKB tiga menteri yang ditandatangani pada 22 Februari 
2021 lalu juga telah menetapkan perubahan cuti bersama. Ketetapan tersebut tertuang dalam 
SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 281/2021, No. 1/2021, No. 1/2021 tentang Perubahan Atas 
Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB No. 642/2020, No. 4/2020, No. 4/2020 
Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

Untuk cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H, pemerintah menghapus cuti pada 
tanggal 17-19 Mei. Sementara cuti bersama yang tetap berlaku hanya satu hari yakni pada 12 
Mei dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis juga menuturkan, sejak tahun lalu 
pelaksanaan cuti bersama telah dilakukan pemangkasan dan pengetatan mobilisasi. Khususnya 
bagi ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Langkah itu dilakukan masih dalam rangka untuk 
mencegah penularan Covid-19. "Seperti tahun lalu dan saat libur nataru, kami sudah jalan," tutur 
Nurkholis. 

Nurkholis memastikan, pembatasan mobilisasi PNS saat libur panjang sangat ketat dalam 
implementasinya. Hal itu karena Pemprov sudah memiliki mekanisme absensi berbasis Global 
Potitioning System (GPS) dan pembentukan tim gabungan untuk menjaga di perbatasan. "Kita 
sudah ada mekanisme share lokasi. Kemudian kita juga libatkan inspektorat, BKD, Dishub dan 
Satpol PP untuk penjagaan," ujar mantan Kepala Biro Organisasi tersebut. 

[tam]. 

 



 

22 
 

Judul Buka Rakor FKLPI Sumut, Stafsus Menaker: FKLPI Penting untuk 
Mempertemukan Supply dan Demand Ketenagakerjaan 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Lompatan Besar Kemnaker 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/379210/94/buka-rakor-fklpi-
sumut-stafsus-menaker-fklpi-penting-untuk-mempertemukan-supply-
dan-demand-ketenagakerjaan-1616936583 

Jurnalis Atik Untari 

Tanggal 2021-03-28 20:58:00 

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 - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Saya 
mendengar FKLPI Sumatera Utara ini bagus dan punya hubungan sangat harmonis dan sinergis 
dengan BBPLK Medan. BBPLK Medan juga salah satu BLK terbaik di Indonesia 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) BLK harus 
menyediakan pelatihan untuk future jobs dengan cara melatih pekerjaan-pekerjaan yang 
berorientasi ke masa depan dan yang dibutuhkan oleh industri agar orang-orang yang dilatih 
oleh BLK benar-benar dapat terserap di dunia kerja 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira 
forum-forum formal perlu terus dilakukan, tapi jauh lebih penting adalah forum substantif yang 
tidak harus formal namun dapat memberikan dampak terhadap pengurangan pengangguran di 
Indonesia 

positive - Muhammad Ali (Kepala BBPLK Medan) Dukungan dari industri diharapkan mulai dari 
penyusunan program pelatihan yang menjadi kebutuhan industri, proses rekrutmen peserta 
pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, sampai dengan penempatan 

 

Ringkasan 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa membuka Rapat 
Koordinasi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) Sumatera Utara tahun 
2021. Kegiatan berlangsung di Sibolangit Berastagi, Sumatera Utara Jum'at, (26/3/2021). 
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BUKA RAKOR FKLPI SUMUT, STAFSUS MENAKER: FKLPI PENTING UNTUK 
MEMPERTEMUKAN SUPPLY DAN DEMAND KETENAGAKERJAAN 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa membuka Rapat 
Koordinasi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) Sumatera Utara tahun 
2021. Kegiatan berlangsung di Sibolangit Berastagi, Sumatera Utara Jum'at, (26/3/2021). 

Dalam kesempatan ini, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono menyampaikan 
apresiasi sinergitas antara FKLPI Sumut dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja 
(BBPLK) Medan yang telah terjalin dengan baik. 

"Saya mendengar FKLPI Sumatera Utara ini bagus dan punya hubungan sangat harmonis dan 
sinergis dengan BBPLK Medan. BBPLK Medan juga salah satu BLK terbaik di Indonesia," katanya. 

Caswiyono menambahkan, kegiatan Rakor FKLPI Sumut merupakan salah satu agenda penting 
untuk mempertemukan antara supply dan demand ketenagakerjaan dalam rangka mengatasi 
mismatch yang telah lama terjadi di Indonesia. 

Was-was THR Dicicil, Selengkapnya di iNews Room Rabu Pukul 18.00 WIB Kemnaker Fokus 
Perhatikan Psikologis dan Mental Pekerja Migran Selain itu, sinergitas antar stakeholder juga 
merupakan kunci untuk menyambut future jobs yang merupakan dampak dari revolusi industri 
di masa mendatang. 

"BLK harus menyediakan pelatihan untuk future jobs dengan cara melatih pekerjaan-pekerjaan 
yang berorientasi ke masa depan dan yang dibutuhkan oleh industri agar orang-orang yang 
dilatih oleh BLK benar-benar dapat terserap di dunia kerja," pesan anggota Dewan Pelatihan 
Kerja Nasional itu dalam sambutannya. 

Caswiyono juga memaparkan sembilan lompatan besar yang menjadi terobosan Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam rangka menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang 
sangat berat akhir-akhir ini. Sembilan terobosan adalah Transformasi BLK, Link and Match 
Ketenagakerjaan, Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, 
Perluasan Penempatan PMI, Visi Baru Hubungan Industrial, Reformasi Pengawasan, 
Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan dan Reformasi Birokrasi. 

Menurutnya, ada dua lompatan yang terkait langsung dan harus menjadi perhatian FKLPI, yaitu 
Transformasi BLK dan Link and Macth Ketenagakerjaan. Transformasi BLK diarahkan untuk 
melakukan perubahan secara total BLK menjadi pusat pengembangan vokasi yang berdaya saing 
di tingkat nasional dan internasional. Sedangkan Link and Match Ketenagakerjaan diarakan untuk 
mengintegrasikan proses pelatihan, sertifikasi dan penampatan tenaga kerja dalam satu tarikan 
nafas. 

"Untuk mengawal link and match ini Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk unit kerja 
baru yaitu Pusat Pasar Kerja", tuturnya. 

Sebagai penutup, Caswiyono berpesan agar kolaborasi BLK dengan pelaku usaha dalam FKLPI 
ini tidak saja digelar dalam forum-forum formal. 

"Saya kira forum-forum formal perlu terus dilakukan, tapi jauh lebih penting adalah forum 
substantif yang tidak harus formal namun dapat memberikan dampak terhadap pengurangan 
pengangguran di Indonesia," ucapnya. 

Kepala BBPLK Medan, Muhammad Ali menambahkan pihaknya akan terus memperkuat 
kerjasama dan dukungan dengan industri, khususnya yang tergabung dalam FKLPI dalam rangka 
bersama-sama memastikan mengawal penciptaan tenaga kerja kompeten di Sumatera Utara. 
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"Dukungan dari industri diharapkan mulai dari penyusunan program pelatihan yang menjadi 
kebutuhan industri, proses rekrutmen peserta pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, 
sampai dengan penempatan,"katanya. 

Kegiatan dihadiri oleh pengurus dan anggota FKLPI Sumatera Utara, para ketua asosiasi 
pengusaha, dan para pelaku dunia usaha dan dunia industri, serta stakeholder terkait dengan 
tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

(atk). 
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Judul Sosialisasi Kartu Prakerja, Kariyasa: Bali Harus Jadi Prioritas 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://kumparan.com/kanalbali/sosialisasi-kartu-prakerja-kariyasa-
bali-harus-jadi-prioritas-1vRZqf3uWeg 

Jurnalis Kanal Bali 

Tanggal 2021-03-28 19:44:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Sebanyak 33 orang peserta Kartu Prakerja di undang dalam Sosialisasi Pendaftaran Kartu 
Prakerja 2021 yang bertempat di Hibiscus Room, The Westin Resort, Nusa Dua, Bali. 
(28/03/2021). Kegiatan yang menghadirkan alumni Kartu Prakerja asal Bali yang berhasil 
menciptakan peluang kerja baru dihadirkan sebagai sebuah motivasi kepada calon penerima 
Kartu Prakerja Gelombang-16. 

 

SOSIALISASI KARTU PRAKERJA, KARIYASA: BALI HARUS JADI PRIORITAS 

Sebanyak 33 orang peserta Kartu Prakerja di undang dalam Sosialisasi Pendaftaran Kartu 
Prakerja 2021 yang bertempat di Hibiscus Room, The Westin Resort, Nusa Dua, Bali. 
(28/03/2021). 

Kegiatan yang menghadirkan alumni Kartu Prakerja asal Bali yang berhasil menciptakan peluang 
kerja baru dihadirkan sebagai sebuah motivasi kepada calon penerima Kartu Prakerja 
Gelombang-16. 

Sosialisasi yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian yang bekerja sama 
dengan BNI serta menghadirkan Komisi IX, DPR RI sebagai sebagai mitra yang bertugas sebagai 
lembaga pengawasan. 

Dalam kesempatan tersebut, satu-satunya Anggota Komisi IX, DPR RI asal Bali yang membidangi 
ketenagakerjaan I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, bahwa Bali harus mendapat prioritas 
dalam sosialisasi Kartu Prakerja. 

"Dengan pertumbuhan minus paling parah se-Indonesia dan banyak pekerja pariwisata yang 
dirumahkan saya minta Bali harus menjadi prioritas sosialisasi Kartu Prakerja dan syukurnya 
sosialisasi (Kartu Prakerja) ini diadakan di Bali", ujarnya. 

Kariyasa Adnyana juga menyampaikan bahwa, Bali yang merupakan salah satu tulang punggung 
perekonomian nasional, karena sebagian besar devisa dihasilkan dari kegiatan Pariwsata di Bali 
harus mendapat perhatian prioritas. 
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"Ini untuk kepentingan nasional juga, apabila Bali pulih dari keterpurukan akibat Pandemi, secara 
otomatis Indonesia di mata dunia akan pulih, sehingga harus menjadi prioritas", tutupnya disela 
- sela ramah tamah dengan para pimpinam Komisi IX, DPR RI. 

Turut hadir juga Ketua Komisi IX, Ibu Estelita Runtuwene; Wakil Ketua Komisi IX, Charles 
Honoris; Deputi IB Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin; Kemenparekraf, Kepala Pusat 
Pengembangan SDM, Anggara Anujurana; Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Ida Bagus Putu 
Puja; Kadis Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Bagus Ngurah Ada. 
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Judul Buka Rakor FKLPI Sumut, Stafsus Menaker Paparkan 9 Terobosan 
Menteri Ida 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Lompatan Besar Kemnaker 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/03/28/192300126/buka-rakor-
fklpi-sumut-stafsus-menaker-paparkan-9-terobosan-menteri-ida 

Jurnalis Alifia Nuralita Rezqiana 

Tanggal 2021-03-28 19:23:00 

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 - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ada dua 
lompatan yang terkait langsung dan harus menjadi perhatian FKLPI, yaitu transformasi BLK dan 
link and match ketenagakerjaan 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Untuk 
mengawal link and match, Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk unit kerja baru, yaitu 
Pusat Pasar Kerja 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Saya 
mendengar FKLPI Sumatera Utara ini bagus dan punya hubungan sangat harmonis dan sinergis 
dengan BBPLK Medan. BBPLK Medan juga (merupakan) salah satu BLK terbaik di Indonesia 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) BLK harus 
menyediakan pelatihan untuk future jobs dengan cara melatih pekerjaan-pekerjaan yang 
berorientasi ke masa depan dan dibutuhkan oleh industri 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Forum-forum 
formal perlu terus dilakukan, tapi (yang) jauh lebih penting adalah forum substantif. (Forum ini) 
tidak harus formal, tetapi dapat memberikan dampak terhadap pengurangan pengangguran 

positive - Muhammad Ali (Kepala BBPLK Medan) Dukungan dari industri diharapkan mulai dari 
penyusunan program pelatihan, proses rekrutmen peserta pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan 
sertifikasi, sampai dengan penempatan kerja 

 

Ringkasan 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa memaparkan 9 
terobosan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan 
yang semakin berat. 
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BUKA RAKOR FKLPI SUMUT, STAFSUS MENAKER PAPARKAN 9 TEROBOSAN 
MENTERI IDA 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa memaparkan 9 
terobosan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan 
yang semakin berat. 

Sembilan terobosan yang dimaksud meliputi transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), link and 
match ketenagakerjaan, transformasi perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta 
muda, dan perluasan Penempatan Palang Merah Indonesia (PMI). 

Selanjutnya, terobosan visi baru hubungan industrial, reformasi pengawasan, pengembangan 
ekosistem digital ketenagakerjaan, dan reformasi birokrasi. 

Hal tersebut dikatakan Caswiyono saat membuka rapat koordinasi (rakor) Forum Komunikasi 
Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) Sumatera Utara (Sumut) 2021. 

Adapun agenda tersebut berlangsung di Sibolangit Berastagi, Sumatera Utara, Jumat 
(26/3/2021). 

"Ada dua lompatan yang terkait langsung dan harus menjadi perhatian FKLPI, yaitu transformasi 
BLK dan link and match ketenagakerjaan," ucap Caswiyono dalam siaran pers yang diterima 
Kompas.com, Minggu (28/3/2021). 

Transformasi BLK, kata dia, perlu dilakukan untuk mengubah BLK secara total. Dengan begitu, 
BLK dapat menjadi pusat pengembangan vokasi yang berdaya saing, baik di tingkat nasional 
maupun internasional. 

Sementara itu, link and match ketenagakerjaan dilakukan untuk mengintegrasikan pelatihan, 
sertifikasi, serta penempatan tenaga kerja sekaligus. 

"Untuk mengawal link and match, Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk unit kerja 
baru, yaitu Pusat Pasar Kerja," tuturnya. 

Pada kesempatan tersebut, Caswiyono juga mengapresiasi sinergi yang baik antara FKLPI 
Sumatera Utara dan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan. 

"Saya mendengar FKLPI Sumatera Utara ini bagus dan punya hubungan sangat harmonis dan 
sinergis dengan BBPLK Medan. BBPLK Medan juga (merupakan) salah satu BLK terbaik di 
Indonesia," katanya. 

Menurut Caswiyono, rakor FKLPI Sumut merupakan agenda penting untuk mempertemukan 
supply dan demand ketenagakerjaan dalam rangka mengatasi mismatch yang telah lama terjadi. 

Ia menjelaskan, sinergi yang terjalin antar stakeholder menjadi kunci untuk menyambut future 
jobs yang merupakan dampak dari revolusi industri di masa depan. 

"BLK harus menyediakan pelatihan untuk future jobs dengan cara melatih pekerjaan-pekerjaan 
yang berorientasi ke masa depan dan dibutuhkan oleh industri," tuturnya. 

Caswiyono berharap, masyarakat yang sudah dilatih oleh BLK dapat terserap di dunia kerja. Ia 
juga berpesan agar BLK selalu berkolaborasi dengan pelaku usaha di FKLPI. 

"Forum-forum formal perlu terus dilakukan, tapi (yang) jauh lebih penting adalah forum 
substantif. (Forum ini) tidak harus formal, tetapi dapat memberikan dampak terhadap 
pengurangan pengangguran," pesannya. 
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Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPLK Medan Muhammad Ali mengatakan, pihaknya akan terus 
memperkuat kerja sama dengan industri, khususnya yang tergabung dalam FKLPI. 

"Dukungan dari industri diharapkan mulai dari penyusunan program pelatihan, proses rekrutmen 
peserta pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, sampai dengan penempatan kerja," 
ucapnya. 
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Judul Kemnaker Nilai Sinergi Stakeholders Jadi Kunci Sambut Future Jobs 

Nama Media detik.com 

Newstrend Lompatan Besar Kemnaker 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5511432/kemnaker-nilai-sinergi-
stakeholders-jadi-kunci-sambut-future-jobs 

Jurnalis Angga Laraspati 

Tanggal 2021-03-28 18:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Caswiyono (None) BLK harus menyediakan pelatihan untuk future jobs dengan cara 
melatih pekerjaan-pekerjaan yang berorientasi ke masa depan dan yang dibutuhkan oleh industri 
agar orang-orang yang dilatih oleh BLK benar-benar dapat terserap di dunia kerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk mengawal link and match ini 
Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk unit kerja baru yaitu Pusat Pasar Kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya mendengar FKLPI Sumatera Utara ini 
bagus dan punya hubungan sangat harmonis dan sinergis dengan BBPLK Medan. BBPLK Medan 
juga salah satu BLK terbaik di Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira forum-forum formal perlu terus 
dilakukan, tapi jauh lebih penting adalah forum substantif yang tidak harus formal namun dapat 
memberikan dampak terhadap pengurangan pengangguran di Indonesia 

positive - Muhammad Ali (Kepala BBPLK Medan) Dukungan dari industri diharapkan mulai dari 
penyusunan program pelatihan yang menjadi kebutuhan industri, proses rekrutmen peserta 
pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, sampai dengan penempatan 

 

Ringkasan 

Caswiyono mengatakan selain rakor yang berlangsung di Sibolangit Berastagi, Sumatera Utara, 
Jumat (26/3) kemarin, sinergitas antar stakeholder juga merupakan kunci untuk menyambut 
future jobs yang merupakan dampak dari revolusi industri di masa mendatang. 

 

KEMNAKER NILAI SINERGI STAKEHOLDERS JADI KUNCI SAMBUT FUTURE JOBS 

Caswiyono mengatakan selain rakor yang berlangsung di Sibolangit Berastagi, Sumatera Utara, 
Jumat (26/3) kemarin, sinergitas antar stakeholder juga merupakan kunci untuk menyambut 
future jobs yang merupakan dampak dari revolusi industri di masa mendatang. 
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"BLK harus menyediakan pelatihan untuk future jobs dengan cara melatih pekerjaan-pekerjaan 
yang berorientasi ke masa depan dan yang dibutuhkan oleh industri agar orang-orang yang 
dilatih oleh BLK benar-benar dapat terserap di dunia kerja," tutur Caswiyono dalam keterangan 
tertulis, Minggu (28/3/2021). 

Dalam kesempatan itu, Caswiyono juga memaparkan sembilan lompatan besar yang menjadi 
terobosan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam rangka menghadapi tantangan 
ketenagakerjaan yang sangat berat akhir-akhir ini. 

Sembilan terobosan tersebut antara lain Transformasi BLK, Link and Match Ketenagakerjaan, 
Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, Perluasan 
Penempatan PMI, Visi Baru Hubungan Industrial, Reformasi Pengawasan, Pengembangan 
Ekosistem Digital Ketenagakerjaan dan Reformasi Birokrasi. 

Menurutnya, ada dua lompatan yang terkait langsung dan harus menjadi perhatian FKLPI, yaitu 
Transformasi BLK dan Link and Match Ketenagakerjaan. 

Transformasi BLK diarahkan untuk melakukan perubahan secara total BLK menjadi pusat 
pengembangan vokasi yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Sedangkan Link 
and Match Ketenagakerjaan diarahkan untuk mengintegrasikan proses pelatihan, sertifikasi dan 
penempatan tenaga kerja dalam satu tarikan nafas. 

"Untuk mengawal link and match ini Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk unit kerja 
baru yaitu Pusat Pasar Kerja," imbuhnya Anggota Dewan Pelatihan Kerja Nasional ini tak lupa 
menyampaikan apresiasi sinergitas antara FKLPI Sumut dengan Balai Besar Pengembangan 
Latihan Kerja (BBPLK) Medan yang telah terjalin dengan baik. 

"Saya mendengar FKLPI Sumatera Utara ini bagus dan punya hubungan sangat harmonis dan 
sinergis dengan BBPLK Medan. BBPLK Medan juga salah satu BLK terbaik di Indonesia," 
ungkapnya. 

Ia juga berpesan agar kolaborasiBLK dengan pelaku usaha dalamFKLPI ini tidak saja digelar 
dalam forum-forum formal. 

"Saya kira forum-forum formal perlu terus dilakukan, tapi jauh lebih penting adalah forum 
substantif yang tidak harus formal namun dapat memberikan dampak terhadap pengurangan 
pengangguran di Indonesia," tandasnya. 

Sementara itu, Kepala BBPLK Medan Muhammad Ali mengungkapkan pihaknya akan terus 
memperkuat kerjasama dan dukungan dengan industri, khususnya yang tergabung dalam FKLPI 
dalam rangka bersama-sama memastikan mengawal penciptaan tenaga kerja kompeten di 
Sumatera Utara. 

"Dukungan dari industri diharapkan mulai dari penyusunan program pelatihan yang menjadi 
kebutuhan industri, proses rekrutmen peserta pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, 
sampai dengan penempatan," ujarnya. 

Kegiatan dihadiri oleh pengurus dan anggota FKLPI Sumatera Utara, para ketua asosiasi 
pengusaha, dan para pelaku dunia usaha dan dunia industri, serta stakeholder terkait dengan 
tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. 

Lihat juga Video: Ratusan Karyawan Mal di Yogyakarta Dapatkan Vaksinasi Corona (ega/ega). 
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Judul Stafsus Menaker: FKLPI Penting Pertemukan Supply dan Demand 
Ketenagakerjaan 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Lompatan Besar Kemnaker 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/379056/15/stafsus-menaker-
fklpi-penting-pertemukan-supply-dan-demand-ketenagakerjaan-
1616925801 

Jurnalis Alex Aji Saputra 

Tanggal 2021-03-28 18:23:00 

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 - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Saya 
mendengar FKLPI Sumatera Utara ini bagus dan punya hubungan sangat harmonis dan sinergis 
dengan BBPLK Medan. BBPLK Medan juga salah satu BLK terbaik di Indonesia 

positive - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (anggota Dewan Pelatihan Kerja Nasional) BLK harus 
menyediakan pelatihan untuk future jobs dengan cara melatih pekerjaan-pekerjaan yang 
berorientasi ke masa depan dan yang dibutuhkan oleh industri agar orang-orang yang dilatih 
oleh BLK benar-benar dapat terserap di dunia kerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk mengawal link and match ini 
Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk unit kerja baru yaitu Pusat Pasar Kerja 

neutral - Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira 
forum-forum formal perlu terus dilakukan, tapi jauh lebih penting adalah forum substantif yang 
tidak harus formal namun dapat memberikan dampak terhadap pengurangan pengangguran di 
Indonesia 

 

Ringkasan 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa membuka Rapat 
Koordinasi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) Sumatera Utara 2021. 
Kegiatan berlangsung di The Hill Hotel & Resort Sibolangit Berastagi, Jumat, (26/3/2021). 
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STAFSUS MENAKER: FKLPI PENTING PERTEMUKAN SUPPLY DAN DEMAND 
KETENAGAKERJAAN 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa membuka Rapat 
Koordinasi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) Sumatera Utara 2021. 
Kegiatan berlangsung di The Hill Hotel & Resort Sibolangit Berastagi, Jumat, (26/3/2021). 

Kegiatan dihadiri oleh pengurus dan anggota FKLPI Sumatera Utara, Kepala BBPLK Medan, para 
ketua asosiasi pengusaha, dan para pelaku dunia usaha dan dunia industri, serta stakeholder 
terkait dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. 

Dalam kesempatan ini, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi sinergitas 
antara FKLPI Sumut dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan yang telah 
terjalin dengan baik. 

"Saya mendengar FKLPI Sumatera Utara ini bagus dan punya hubungan sangat harmonis dan 
sinergis dengan BBPLK Medan. BBPLK Medan juga salah satu BLK terbaik di Indonesia," katanya. 

Caswiyono menambahkan, kegiatan Rakor FKLPI Sumut merupakan salah satu agenda penting 
untuk mempertemukan antara supply dan demand ketenagakerjaan dalam rangka mengatasi 
mismatch yang telah lama terjadi di Indonesia. 

Selain itu, sinergitas antarstakeholder juga merupakan kunci untuk menyambut future jobs yang 
merupakan dampak dari revolusi industri di masa mendatang. 

"BLK harus menyediakan pelatihan untuk future jobs dengan cara melatih pekerjaan-pekerjaan 
yang berorientasi ke masa depan dan yang dibutuhkan oleh industri agar orang-orang yang 
dilatih oleh BLK benar-benar dapat terserap di dunia kerja," kata anggota Dewan Pelatihan Kerja 
Nasional itu dalam sambutannya. 

Caswiyono juga memaparkan sembilan lompatan besar yang menjadi terobosan Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam menghadapi tantangan yang sangat berat akhir-akhir ini. 
Sembilan terobosan adalah Transformasi BLK, Link and Match Ketenagakerjaan, Transformasi 
Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, Perluasan Penempatan PMI, Visi 
Baru Hubungan Industrial, Reformasi Pengawasan, Pengembangan Ekosistem Digital 
Ketenagakerjaan dan Reformasi Birokrasi. 

Menurutnya, ada dua lompatan yang terkait langsung dan harus menjadi perhatian FKLPI, yaitu 
Transformasi BLK dan Link and Macth Ketenagakerjaan. Transformasi BLK diarahkan untuk 
melakukan perubahan secara total BLK menjadi pusat pengembangan vokasi yang berdaya saing 
di tingkat nasional dan internasional. Sedangkan Link and Match Ketenagakerjaan diarakan untuk 
mengintegrasikan proses pelatihan, sertifikasi dan penampatan tenaga kerja dalam satu tarikan 
napas. 

"Untuk mengawal link and match ini Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk unit kerja 
baru yaitu Pusat Pasar Kerja," katanya. 

Sebagai penutup, Caswiyono berpesan agar kolaborasi BLK dengan pelaku usaha dalam FKLPI 
ini tidak saja digelar dalam forum-forum formal. "Saya kira forum-forum formal perlu terus 
dilakukan, tapi jauh lebih penting adalah forum substantif yang tidak harus formal namun dapat 
memberikan dampak terhadap pengurangan pengangguran di Indonesia," katanya. 

(abd). 
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Judul Pemprop Kalbar Perlu Upgrade BLKI 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend BLK di Kalbar 

Halaman/URL https://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1009179/pemprop-kalbar-perlu-
upgrade-blki 

Jurnalis Syahrul Sani 

Tanggal 2021-03-28 17:53:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Manto (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 
Kalbar) Apalagi kondisi BLK saat ini baik sarana prasarana dan infrastruktur termasuk personil 
sangat terbatas. Mengingat, pemerintah Pusat menginginkan adanya program salah satunya 
tersedia paket spesifik untuk Calon PMI yang akan kerja ke luar negeri untuk mendapatkan 
pelatihan terlebih dahulu 

neutral - Manto (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 
Kalbar) Maka dari itu perlu adanya (BLK UPTP) di Kalbar yang menjadi tanggung jawab pusat, 
karena sifatnya lintas Negara, maka konsekuensi pusat harus membangun UPTP di Kalbar 

neutral - Manto (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 
Kalbar) Tadi sesuai arahan Pak Gubernur mengatakan yang paling tepat dibangun UPTP di 
Kabupaten Sambas karena kantong PMI terbesar dari Sambas 

 

Ringkasan 

Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat berupaya menyediakan sarana tempat pelatihan kerja 
yang lebih komprehensif dan memiliki fasilitas yang lengkap bagi Calon Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) di Kalimantan Barat dengan bakal dibangunya Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Pusat (BLK-UPTP) di Kalimantan Barat. 

 

PEMPROP KALBAR PERLU UPGRADE BLKI 

Pontianak: Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat berupaya menyediakan sarana tempat 
pelatihan kerja yang lebih komprehensif dan memiliki fasilitas yang lengkap bagi Calon Pekerja 
Migran Indonesia (PMI) di Kalimantan Barat dengan bakal dibangunya Balai Latihan Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP) di Kalimantan Barat. 
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Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalbar Manto 
mengatakan bahwa dalam rangka untuk mengupgrade BLKI, Pemprov Kalbar termasuk Provinsi 
memang masih perlu dilakukan upgrade Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada. 

"Apalagi kondisi BLK saat ini baik sarana prasarana dan infrastruktur termasuk personil sangat 
terbatas. Mengingat, pemerintah Pusat menginginkan adanya program salah satunya tersedia 
paket spesifik untuk Calon PMI yang akan kerja ke luar negeri untuk mendapatkan pelatihan 
terlebih dahulu,"ujarnya Minggu (28/03/2021). 

Manto menambahkan, berdasarkan perspektifnya para PMI yang di pulangkan sebelumnya, 
umumnya bukan berasal dari Kalbar, bahkan hanya sebagian kecil saja yang berasal dari Kalbar. 
Jika dibayangkan apabila Kalbar dibebankan untuk melatih PMI luar Kalbar, hal itu justru dinilai 
tidak adil. Karena, warga Kalbar tidak mendapatkan manfaat dari anggaran yang disediakan. 

"Maka dari itu perlu adanya (BLK UPTP) di Kalbar yang menjadi tanggung jawab pusat, karena 
sifatnya lintas Negara, maka konsekuensi pusat harus membangun UPTP di Kalbar,"imbuhnya. 

Manto menjelaskan, adapun persyaratan yang mereka inginkan untuk membangun UPTP dengan 
adanya penyerahan P2D termasuk aset tanah 10 hektare. Dimana sesuai arahan gubernur, UPTP 
paling tepat di bangun di Kabupaten Sambas, karena merupakan kantongnya PMI terbesar di 
Kalbar. 

"Tadi sesuai arahan Pak Gubernur mengatakan yang paling tepat dibangun UPTP di Kabupaten 
Sambas karena kantong PMI terbesar dari Sambas," ujarnya. 

Maka akan sangat relevan apabila UPTP dibangun di Sambas, tinggal tindak lanjut Pemprov 
berkoridasi dengan Pemkab Sambas untuk menyiapkan lahan 10 hekatare. 
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Ringkasan 

Pemerintah telah mengucurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan 
pandemi covid-19 sepanjang tahun 2020, dan berlanjut di tahun 2021. Salah satunya bantuan 
tersebut untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, yang 
membutuhkan peningkatan kompetensi melalui program Kartu Prakerja. 

 

TAK KUNJUNG LOLOS PROGRAM KARTU PRAKERJA, INI SEBABNYA 

Pemerintah telah mengucurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan 
pandemi covid-19 sepanjang tahun 2020, dan berlanjut di tahun 2021. Salah satunya bantuan 
tersebut untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, yang 
membutuhkan peningkatan kompetensi melalui program Kartu Prakerja. 

Hingga kini, pemerintah telah mengeluarkan 15 gelombang Kartu Prakerja. Penerima program 
tersebut setiap gelombangnya berbeda, hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada 
masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. 

Banyak pendaftar Kartu Prakerja yang mengeluh karena sudah berulang kali mendaftar tapi tetap 
tidak terpilih menjadi peserta. 

Dijelaskan di Instagram resmi @prakerja.go.id, Minggu (28/3), alasan mengapa banyak 
pendaftaran yang gagal, dikarenakan ada anggota keluarga Anda yang sudah terdaftar menjadi 
penerima bansos lain tanpa Anda ketahui. 

Bansos yang dimaksud yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jika anggota keluarga 
Anda sudah terdaftar menjadi penerima salah satu bansos tersebut, maka dipastikan Anda tidak 
bisa menjadi peserta program Kartu Prakerja. 

"Sobat Prakerja, pendaftaranmu gagal karena sudah terdaftar sebagai penerima bansos, tapi 
merasa tidak pernah menjadi penerima? Apakah ada anggota keluarga kamu yang menerima 
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bansos seperti PKH, BPNT, BST, atau KIS? Bila ya, maka Sobat tidak dapat menjadi peserta 
program Kartu Prakerja selama masa pandemi ini," tulis keterangan @prakerja.go.id. 

Namun, jika anggota keluarga Anda tidak terdaftar dalam salah satu bansos yang telah 
disebutkan tadi, Anda bisa melaporkan ke www.lapor.go.id atau di nomor hotline WhatsApp 
Kemensos di 0811-10-222-10 agar diubah statusmu. Dengan demikian, Anda bisa menjadi 
peserta Kartu Prakerja. 

Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [idr]. 
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Narasumber 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Data terkait dengan THR 
sangat vital. Pemerintah harus mengumumkan laporan-laporan tersebut kepada publik sehingga 
bisa dikawal secara bersama-sama 

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini yang harus dilakukan 
agar pemerintah mempunyai data yang lebih komprehensif 

 

Ringkasan 

Pemerintah diminta melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan-perusahaan di 
Indonesia untuk memastikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idulfitri tidak lagi diselimuti 
oleh laporan pengaduan pelanggaran. Berdasarkan data Posko pengaduan THR Kementerian 
Ketenagakerjaan, sebanyak 336 perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari 
pekerja/buruh pada 2020. Perusahaan-perusahaan tersebut dilaporkan karena dianggap 
melakukan pelanggaran pembayaran THR. 

 

PASTIKAN KEPATUHAN, PEMERINTAH DIMINTA AWASI KETAT PEMBAYARAN THR 

JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan - 
perusahaan di Indonesia untuk memastikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul fitri 
tidak lagi diselimuti oleh laporan pengaduan pelanggaran. 

Berdasarkan data Posko pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 336 
perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari pekerja/buruh pada 2020. 
Perusahaan-perusahaan tersebut dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran 
pembayaran THR. 

Lebih terperinci, dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut, sebanyak 146 pengaduan akibat 
THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat 
bayar, dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan. 
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Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai kurang 
baiknya pengawasan pembayaran THR oleh pemerintah tahun lalu disebabkan oleh tidak 
terjadinya diseminasi data terkait kepada masyarakat. 

"Data terkait dengan THR sangat vital. Pemerintah harus mengumumkan laporan-laporan 
tersebut kepada publik sehingga bisa dikawal secara bersama-sama," ujar Timboel ketika 
dihubungi, Minggu (28/3/2021). 

Selain itu, sambungnya, kehadiran data terkait dengan tingkat kepatuhan perusahaan dalam 
membayarkan kewajiban THR vital dalam proses evaluasi tahunan. Terutama untuk menentukan 
kebijakan terkait. 

Dia menambahkan, pemerintah harus lebih proaktif dalam mengumpulkan data terkait dengan 
tingkat kepatuhan pembayaran THR. 

Selain melakukan pengawasan, jelasnya, pemerintah mesti bergerak langsung untuk mencari 
tahu data mengenai tingkat kepatuhan pembayaran THR langsung ke perusahaan-perusahaan. 

"Ini yang harus dilakukan agar pemerintah mempunyai data yang lebih komprehensif," ujarnya. 

Menurut perkiraan Timboel, jumlah perusahaan yang gagal dalam membayarkan THR berpotensi 
lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Alasannya, kondisi dunia usaha di Tanah Air belum 
sama sekali pulih dari pandemi Covid-19. 

Tahun lalu, lanjutnya, laporan gagal bayar THR didominasi oleh perusahaan-perusahaan di 
sektor industri pariwisata, industri terkait dengan pariwisata, dan tekstil. 
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neutral - Sulkarnain Kadir (Wali Kota Kendari) Sudah diputuskan pemerintah pusat tidak ada 
mudik, makanya kita himbau seluruh jajaran termasuk masyarakat untuk mari lebaran kali ini 
kita di Kendari saja 

positive - Sulkarnain Kadir (Wali Kota Kendari) Muda-mudahan dengan begitu nanti kita bisa 
terhindar dari penularan COVI-19 

 

Ringkasan 

Pemerintah resmi memberlakukan larangan lebaran 2021 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, 
karyawan swasta maupun pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat indonesia berlaku pada 6-
17 Mei 2021. Keputusan ditiadakan mudik 2021 usai rapat koordinasi antara Menteri PMK 
Muhadjir Effendy dengan Menaker Ida Fauziyah, Mensos Tri Rismaharini, dan Wamenag Zainut 
Tauhid. 

 

MUDIK DILARANG, WALI KOTA: LEBARAN DI KENDARI SAJA 

Pemerintah resmi memberlakukan larangan lebaran 2021 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, 
karyawan swasta maupun pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat indonesia berlaku pada 6-
17 Mei 2021. 

Keputusan ditiadakan mudik 2021 usai rapat koordinasi antara Menteri PMK Muhadjir Effendy 
dengan Menaker Ida Fauziyah, Mensos Tri Rismaharini, dan Wamenag Zainut Tauhid. 

Menindak lanjuti aturan tersebut, Sulkarnain Kadir menyatakan sikap yang sama dengan 
pemerintah pusat. Olehnya itu ia menghimbau agar seluruh masyarakat agar berlebaran saja di 
Kota Kendari. 
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"Sudah diputuskan pemerintah pusat tidak ada mudik, makanya kita himbau seluruh jajaran 
termasuk masyarakat untuk mari lebaran kali ini kita di Kendari saja", ucapnya, saat ditemui 
pada Launching program Kendari Preneur, pada Minggu (28/03). 

Himbauan ini dalam rangka pencegahan terjadinya penyebaran COVID-19,"Muda-mudahan 
dengan begitu nanti kita bisa terhindar dari penularan COVI-19," tambahnya. 

Seperti diketahui, lebaran pada tahun 2020 juga pemerintah Kota Kendari telah melarang warga 
yang ada di Kota Kendari untuk pulang kampung. Hal tersebut terlihat saat Pemerintah Kota 
Kendari membatasi akses keluar masuk dari dan luar Kota Kendari. 
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neutral - Adi Mahfud (Wakil Ketua Depenas) Antara Dewan Pengupahan Nasional, Kementerian 
Ketenagakerjaan, perusahaan, dan serikat pekerja sudah melakukan pembicaraan. Namun, 
pembicaraan yang berlangsung belum menyentuh substansi 

negative - Adi Mahfud (Wakil Ketua Depenas) Pembahasan mengenai THR tahun ini akan alot. 
Seharusnya, THR ini diserahkan kepada bipartit 

 

Ringkasan 

Kepastian mengenai pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun ini masih di awang-awang. 
Baik pemerintah, pengusaha, maupun serikat pekerja yang terlibat dalam pembahasan di Dewan 
Pengupahan Nasional (Depenas) belum menemukan formula terkait dengan pembagian THR. 
Dalam pembahasannya sejauh ini, Wakil Ketua Depenas Adi Mahfud mengatakan antara 
pemerintah, perusahaan, dengan serikat pekerja belum menyentuh titik yang substansial. 

 

KONDISI EKONOMI MASIH SULIT, KEPASTIAN SOAL PEMBAYARAN THR TAK JELAS 

JAKARTA - Kepastian mengenai pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun ini masih di 
awang-awang. Baik pemerintah, pengusaha, maupun serikat pekerja yang terlibat dalam 
pembahasan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) belum menemukan formula terkait 
dengan pembagian THR. 

Dalam pembahasannya sejauh ini, Wakil Ketua Depenas Adi Mahfud mengatakan antara 
pemerintah, perusahaan, dengan serikat pekerja belum menyentuh titik yang substansial. 

"Antara Dewan Pengupahan Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan, dan serikat 
pekerja sudah melakukan pembicaraan. Namun, pembicaraan yang berlangsung belum 
menyentuh substansi," ujar Adi kepada Bisnis, Minggu (28/3/2021). 
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Pembahasan yang sedang berlangsung, sambungnya, masih membahas perihal program kerja 
secara keseluruhan, di mana salah satu poin penting yang turut dibahas di dalamnya adalah 
pembayaran THR. 

Kendati demikian, Adi mengatakan sampai dengan saat ini Dewan Pengupahan menilai kondisi 
perusahaan di Tanah Air menjelang lebaran hari raya Idulfitri kurang lebih sama seperti tahun 
lalu. 

Perlu diketahui, pemulihan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan di Tanah Air setelah satu 
tahun terdampak pandemi Covid-19 belum merata. 

Berdasarkan data terakhir industri manufaktur di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), 
hanya 3 sektor industri yang berhasil mencatatkan pertumbuhan positif sampai dengan kuartal 
III tahun lalu. 

Sektor-sektor tersebut, antara lain makanan dan minuman (mamin) 1,16 persen, perumahan 
dan perlengkapan rumah tangga 2,82 persen, serta kesehatan dan pendidikan 3,94 persen. 

IHS Markit juga melaporkan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode 
Februari berada di level 50,9. Lebih rendah dibandingkan dengan periode Januari dengan PMI di 
angka 52,2. 

Kondisi tersebut, kata Adi, setidaknya bisa menjadi gambaran umum bagi setiap pemangku 
kepentingan dalam pembahasan pembayaran THR hari raya Idulfitri 2021. 

Sejauh ini, pemerintah belum memperkirakan kapan keputusan mengenai THR akan disepakati. 
Sebab, penjadwalan untuk pembahasan khusus mengenai THR Idulfitri 2021 masih dalam masa 
persiapan oleh tim kerja terkait. 

Penentuan pembayaran THR tahun ini memang cukup rumit. Di satu sisi, kondisi perekonomian 
yang sedang buruk tidak bisa menjadi patokan agar THR disesuaikan karena masih terdapat 
perusahaan-perusahaan yang dinilai mampu membayar. 

Di sisi lain, penyesuaian tetap perlu dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami 
boncos parah. 

Sayangnya, perhitungan pembayaran THR ternyata cukup sulit dilakukan karena tidak adanya 
data mengenai realisasi pembayaran ataupun jumlah gagal bayar secara historikal untuk 
dijadikan acuan. 

"Pembahasan mengenai THR tahun ini akan alot. Seharusnya, THR ini diserahkan kepada 
bipartit," ujarnya. 

Terkait dengan hal tersebut, Adi mengatakan pemerintah pun melakukan pemetaan kemampuan 
bayar setiap perusahaan di Tanah Air. Pembahasan mengenai hal tersebut dinilai akan 
berlangsung cukup alot menjelang memasuki Ramadan 2021. 

Sekadar catatan, tunjangan hari raya (THR) diatur dalam Permenaker No.6/2016 tentang THR 
keagamaan. Dalam beleid tersebut, THR didefinisikan sebagai nonupah yang wajib dibayarkan 
pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang Hari Raya Keagamaan. 
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positive - Rudy Antariksawan (Kakor Sabhara Baharkam Polri) Kita menyesuaikan kebijakan 
pemerintah 

positive - Rudy Antariksawan (Kakor Sabhara Baharkam Polri) Ada (pos penyekatan) 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan 

 

Ringkasan 

Pemerintah pusat memutuskan memberlakukan pada Lebaran 2021. Hal itu sebagai antisipasi 
terjadinya lonjakan kasus COVID-19 yang pernah terjadi pada 2020. Keputusan itu diambil usai 
rapat koordinasi antara Menteri PMK Muhadjir Effendy dengan Menaker Ida Fauziyah, Mensos 
Tri Rismaharini, dan Wamenag Zainut Tauhid. 

 

LARANGAN MUDIK 2021, KORLANTAS AKAN SIAPKAN POS PENYEKATAN 

Pemerintah pusat memutuskan memberlakukan pada Lebaran 2021. Hal itu sebagai antisipasi 
terjadinya lonjakan kasus COVID-19 yang pernah terjadi pada 2020. 

Terkait hal itu, Kabagops Polri Kombes Pol Rudy Antariksawan mengatakan, pihaknya akan 
menindaklanjuti keputusan pemerintah tersebut. Korlantas masih berkoordinasi dengan berbagai 
instansi terkait untuk mengatur pola pengamanan semasa larangan mudik 2021. 

"Kita menyesuaikan kebijakan pemerintah," kata Rudy kepada kumparan, Minggu (28/3). 

Rudy menuturkan, salah satu strategi untuk mencegah pemudik nekat berangkat selama 
larangan mudik berlaku, yakni dengan mendirikan pos penyekatan di jalur. 
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Bila disesuaikan dengan pos penyekatan tahun 2020, maka pemudik akan diputarbalikkan ke 
tempat asalnya. 

"Ada (pos penyekatan)," ujar Rudy. 

Namun, belum ditentukan lebih jauh berapa jumlah pos penyekatan, dan bagaimana skema 
pengamanan dan penindakan bagi warga yang masih nekat mudik. 

Sebelumnya, Pemerintah telah memutuskan larangan mudik Lebaran 2021. Pengalaman 
lonjakan kasus corona usai libur panjang menjadi penyebab utama larangan mudik yang telah 
diterapkan sejak lebaran 2020. 

Keputusan itu diambil usai rapat koordinasi antara Menteri PMK Muhadjir Effendy dengan 
Menaker Ida Fauziyah, Mensos Tri Rismaharini, dan Wamenag Zainut Tauhid. 

Muhadjir menyebut larangan mudik berlaku pada 6-17 Mei 2021. 

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan," kata Muhadjir dalam konferensi pers virtual. 

Pada larangan mudik 2020, di Jakarta dan sekitarnya saja ada 20 titik pos penyekatan. Saat itu, 
kebijakan ini sejalan dengan pemberlakuan SIKM Jakarta. 

Sehingga mereka yang kedapatan ingin mudik atau tak punya SIKM terpaksa harus putar balik. 

 

 

 

  



 

46 
 

Judul Relawan Covid-19 Meninggal Terima Santunan BPJamsostek 

Nama Media Analisa Daily 

Newstrend Program Jaminan Kematian 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis Ik 

Tanggal 2021-03-28 09:33:00 

Ukuran 180x166mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 28.080.000 

News Value Rp 140.400.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga 
BPJamsostek,) Capri direkrut menjadi relawan tenaga kesehatan di rumah sakit darurat Covid-
19 Wisma Atlet Jakarta pada Juni 2020. Dia termasuk relawan gelombang ke-29. Capri terdaftar 
sejak 6 Oktober 2020 dan membayar iuran tiap bulannya sebesar Rp36.300. untuk dua program, 
yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) 

positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga 
BPJamsostek,) Perlindungan ini memotivasi pekerja WFH dan tenaga medis yang terlibat 
langsung menangani Covid-19, seperti Capri Sandika Sitepu. Mereka semuanya akan tetap 
menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal di tengah pandemi Covid-19 

positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga 
BPJamsostek,) Perlindungan ini memotivasi pekerja WFH dan tenaga medis yang terlibat 
langsung menangani Covid-19, seperti Capri Sandika Sitepu. Mereka semuanya akan tetap 
menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal di tengah pandemi Covid-19. 

positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga 
BPJamsostek,) Melalui peristiwa ini, kami berharap seluruh pekerja di seluruh Indonesia agar 
dapat bergabung dan mengikuti program BPJamsostek, sehingga ekonomi keluarga dapat 
terlindungi 

 

Ringkasan 

Sahih seorang relawan Covid-19 di Wisma Atlet Jakarta, Capri Sandika Sitepu mengalami 
kecelakaan kerja. Orang tuanya, Melson Sitepu turut tak menyangka putra kebanggaannya 
meninggal dunia pada usia muda. 
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RELAWAN COVID-19 MENINGGAL TERIMA SANTUNAN BPJAMSOSTEK 

Sahih seorang relawan Covid-19 di Wisma Atlet Jakarta, Capri Sandika Sitepu mengalami 
kecelakaan kerja. Orang tuanya, Melson Sitepu turut tak menyangka putra kebanggaannya 
meninggal dunia pada usia muda. 

Adapun peristiwa yang Almarhum Capri terjadi pada 4 Februari 2021. Ketika itu. dia menjemur 
alat pelindung diri (APD) seperti sepatu dan baju hazmat di area Wisma Atlet, rumah sakit darurat 
Covid-19 (RS-DC) yang menjadi tempat penyembuhan ribuan pasien corona. 

Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga BPJamsostek, Irvansyah Utoh Banja 
menjelaskan, ketika menjemur APD tiba-tiba korban tersengat listrik. Badannya seketika menjadi 
lemas, hingga akhirnya meninggal dunia. Adapun hasil visum menunjukkan, Capri meninggal 
dunia akibat trauma listrik. 

"Capri direkrut menjadi relawan tenaga kesehatan di rumah sakit darurat Covid-19 Wisma Atlet 
Jakarta pada Juni 2020. Dia termasuk relawan gelombang ke-29. Capri terdaftar sejak 6 Oktober 
2020 dan membayar iuran tiap bulannya sebesar Rp36.300. untuk dua program, yakni Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," katanya, kemarin. 

Utoh mengatakan, kepesertaan ini membuat ekonomi keluarganya terlindungi. Keluarga masih 
mendapatkan 'suntikan' ekonomi, dan dapat mempersiapkan diri untuk usaha atau pekerjaan 
baru. Suntikan itu berupa santunan dari BPJamsostek sebesar Rp 163 juta. Uang ini terdiri dari 
santunan berkala Rp 12 juta, biaya Pemakaman Rp 10 juta dan santunan kematian Rp 
141.600.000. 

Santunan tersebut diberikan kepada Melson selaku ahli waris Capri Sandika Sitepu. Santunan ini 
diserahkan secara simbolis oleh Utoh. 

Utoh mengungkapkan, jika ada pekerja yang sedang menjalani WFH dan mengalami kecelakaan 
kerja selama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pekerja, maka akan dilindungi 
BPJamsostek. Perlindungan WFH tersebut diambil dari defenisi Tempat Kerja dalam Kepmen 
609/2012, Permenaker 26/ 2015 dan UU No.l Tahun 1970. 

Hal sama juga berlaku bagi tenaga medis yang terlibat langsung menangani pasien Covid-19 dan 
bagi mereka yang terlindungi dalam pogram BPJamsostek. Jika sewaktu-waktu terkena Covid-
19 misalkan, atau sampai meninggal dunia akibat eorona. maka akan dikategorikan mengalami 
kecelakaan kerja. Hal ini dijelaskan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/8/HK.04/V/ 2020 
tentang Covid-19 dan Permenkes/327/2020 tentang Penetapan Akibat kerja 

"Perlindungan ini memotivasi pekerja WFH dan tenaga medis yang terlibat langsung menangani 
Covid-19, seperti Capri Sandika Sitepu. Mereka semuanya akan tetap menjalankan tugas dan 
fungsinya dengan maksimal di tengah pandemi Covid-19." ungkapnya. 

Lebih lanjut, Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Tanjung Mo-rawa, Iskandar mengaku turut 
berduka cita sedalam - dalamnya atas musibah yang dialami Capri Sandika Sitepu. Dia berharap 
segala amal kebaikannya menjadi bekal dan manfaat bagi banyak orang. 

"Melalui peristiwa ini, kami berharap seluruh pekerja di seluruh Indonesia agar dapat bergabung 
dan mengikuti program BPJamsostek, sehingga ekonomi keluarga dapat terlindungi," ujarnya, 
(ik) 
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Ringkasan 

Program Kartu Prakerja dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) gelombang ke-16 telah 
dibuka. Ini merupakan bantuan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan pelatihan 
keterampilan secara gratis. 

 

LOLOS PROGRAM KARTU PRAKERJA, COBA 5 PELATIHAN FAVORIT INI, YUK! 

Program Kartu Prakerja dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) gelombang ke-16 telah 
dibuka. Ini merupakan bantuan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan pelatihan 
keterampilan secara gratis. 

Diharapkan, program ini dapat membantu para pekerja atau buruh yang dirumahkan, pencari 
kerja, pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan atau mengalami penurunan 
daya beli akibat pandemi Covid-19, serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. 

Di akhir program, para peserta akan mendapatkan segudang ilmu dan keterampilan baru yang 
dapat digunakan untuk kebutuhan industri maupun berwirausaha. Dalam memfasilitasi hal 
tersebut, pemerintah bekerja dengan berbagai mitra pelatihan, salah satunya adalah STUDiLMU. 

STUDiLMU merupakan penyelenggara kursus online berlangganan pertama di Indonesia, yang 
menjadi salah satu mitra pemerintah sebagai lembaga pelatihan resmi Kartu Prakerja. 

Kursus online ini menyediakan ribuan kursus dalam berbagai bidang dengan instruktur yang 
berpengalaman yang bisa dilakukan di website dan di aplikasi STUDiLMU yang dapat diunduh 
melalui Apple App Store dan Google Play Store. 

Bingung mau mengikuti pelatihan apa? Yuk, simak di bawah ini lima jenis kelas pelatihan Kartu 
Prakerja paling diminati yang peserta dapat pilih di STUDiLMU jika lolos seleksi! 1. Pelatihan 
Pemilik Usaha Kecil Banyak dari peserta Kartu Prakerja merupakan pemilik dari usaha-usaha 
kecil. Namun, banyak dari mereka yang masih merasa kesulitan untuk mengembangkan 
bisnisnya. Jika kamu adalah salah satunya, kelas ini adalah pilihan tepat untukmu! Di kelas ini, 
para peserta akan diajarkan untuk meningkatkan penjualan, berbagai strategi pemasaran digital, 
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cara membuat database, dan lainnya. Penjualan dari usaha kecilmu dijamin akan meningkat dan 
bisnismu akan berkembang. 

2.Cara Ampuh Mendapatkan Penghasilan Saat Krisis Di masa-masa sulit menghadapi krisis, tentu 
peserta mencoba untuk mencari peluang usaha yang bisa menghasilkan uang dengan cepat. 

Pada pelatihan ini, peserta prakerja akan mendapatkan informasi terkait jenis-jenis usaha yang 
dilakukan untuk memperoleh penghasilan di saat krisis. Jika kamu mencari cara untuk 
mendapatkan penghasilan di masa krisis seperti ini, kelas ini akan sangat membantu!. 
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Narasumber 

positive - Muchtar Aziz (Direktur Bina Standarisasi, Kompetensi, dan Pelatihan Kerja Kemenaker) 
Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Kemendikbud, terutama Ditjen Pendidikan Vokasi 
karena saat ini saya menyaksikan momentum dalam perjalanan sejarah. Jika kita mencoba 
mengungkit kembali sejarah masa lalu, langkah ini sebenarnya merupakan obsesi yang sudah 
dirintis sejak zaman orde baru 

neutral - Muchtar Aziz (Direktur Bina Standarisasi, Kompetensi, dan Pelatihan Kerja Kemenaker) 
Proses sertifikasi yang kredibel dilihat dari asesornya, dan juga proses sertifikasinya. Jangan 
sampai jika berasal dari lembaga sertifikasi internal prosesnya menjadi lebih mudah. Di sinilah 
peranan BNSP penting dalam melakukan pengawalan terhadap proses sertifikasi, termasuk dari 
jenis skema sertifikasinya 

negative - Muchtar Aziz (Direktur Bina Standarisasi, Kompetensi, dan Pelatihan Kerja Kemenaker) 
Kami juga sedang melaksanakan kajian untuk meneliti kebutuhan kompetensi industri dalam 
konteks masa pandemi dan juga untuk menjawab kebutuhan masa depan. Sebab apabila kami 
bertanya ke industri, mereka mengatakan sulit mencari tenaga kerja yang kompetensinya sesuai 
dengan kebutuhan. Tetapi jika ditanya balik kompetensi apa saja yang dibutuhkan, industri pun 
sulit untuk menjabarkannya 

positive - Candy Sihombing (None) Kami ingin menjaga komitmen untuk terlibat dalam proses 
pembelajaran di pendidikan vokasi. Kami tidak ingin menunggu di ujung jalan, tetapi kami ingin 
jemput bola dari awal untuk memastikan kualitas calon tenaga kerja 

positive - Wikan Sakarinto (Dirjen Diksi) Skema sertifikasi yang sudah disusun bersama dan 
disepakati ini diharapkan nantinya ikut mengintervensi kurikulum dan pembelajaran di 
pendidikan vokasi 
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Ringkasan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud bersama dengan Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP) telah menandatangani 149 skema sertifikasi nasional di lima bidang, meliputi 
permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality, care service. Penyiapan skema sertifikasi di 
level D-3 dan D-4 ini turut diapresiasi oleh industri, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), 
dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR). Penyusunan skema 
sertifikasi di pendidikan tinggi vokasi secara kolektif menjadi sejarah yang baru pertama kali 
dilaksanakan sekaligus bukti pernikahan antara pendidikan vokasi dengan industri. 

 

PENDIDIKAN VOKASI HARUS JAMIN SERTIFIKASI KOMPETENSI YANG KREDIBEL 

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud bersama dengan Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP) telah menandatangani 149 skema sertifikasi nasional di lima bidang, 
meliputi permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality, care service. Penyiapan skema 
sertifikasi di level D-3 dan D-4 ini turut diapresiasi oleh industri, Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemenaker), dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR). 
Penyusunan skema sertifikasi di pendidikan tinggi vokasi secara kolektif menjadi sejarah yang 
baru pertama kali dilaksanakan sekaligus bukti pernikahan antara pendidikan vokasi dengan 
industri. 

Pada diskusi panel bersama Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto, Plt. Direktur Bina 
Standarisasi, Kompetensi, dan Pelatihan Kerja Kemenaker, Muchtar Aziz mengatakan, 
penandatanganan 149 skema sertifikasi ini adalah sebuah peristiwa bersejarah. Maka dari itu, 
momentum pengesahan skema sertifikasi ini dapat dijadikan sebagai pembuktian bahwa dengan 
kolaborasi dari berbagai pihak, meliputi pendidikan vokasi, industri, asosiasi profesi, dan 
kementerian terkait lainnya, Indonesia dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan 
berdaya saing. 

Dokumentasi: Kemendikbud "Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Kemendikbud, 
terutama Ditjen Pendidikan Vokasi karena saat ini saya menyaksikan momentum dalam 
perjalanan sejarah. Jika kita mencoba mengungkit kembali sejarah masa lalu, langkah ini 
sebenarnya merupakan obsesi yang sudah dirintis sejak zaman orde baru," ungkap Muchtar. 

Kemenaker menilai bahwa sertifikasi kompetensi merupakan sebuah pertaruhan kepercayaan. 
Keseriusan LSP P1 PTV dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa akan 
menentukan kepercayaan industri. Ketika sebuah lembaga sertifikasi tidak bisa membuktikan 
bahwa lembaga tersebut kredibel dalam melaksanakan uji kompetensi dan penilaian, maka 
reputasinya pun menjadi buruk di mata industri. 

"Proses sertifikasi yang kredibel dilihat dari asesornya, dan juga proses sertifikasinya. Jangan 
sampai jika berasal dari lembaga sertifikasi internal prosesnya menjadi lebih mudah. Di sinilah 
peranan BNSP penting dalam melakukan pengawalan terhadap proses sertifikasi, termasuk dari 
jenis skema sertifikasinya," tutur Muchtar. 

Di sisi lain, Muchtar menyebut industri harus mau memberikan rekognisi terhadap pemegang 
sertifikat kompetensi. Sebab, selama ini masih banyak industri yang ketika merekrut tenaga kerja 
melihat dari sisi pendidikan formalnya saja. Bentuk rekognisi lain dari industri adalah membuka 
kesempatan pengembangan karier bagi lulusan vokasi yang memiliki sertifikat kompetensi. 

"Kami juga sedang melaksanakan kajian untuk meneliti kebutuhan kompetensi industri dalam 
konteks masa pandemi dan juga untuk menjawab kebutuhan masa depan. Sebab apabila kami 
bertanya ke industri, mereka mengatakan sulit mencari tenaga kerja yang kompetensinya sesuai 
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dengan kebutuhan. Tetapi jika ditanya balik kompetensi apa saja yang dibutuhkan, industri pun 
sulit untuk menjabarkannya," imbuhnya. 

Sementara itu, Corporate Communication & CSR PT Trakindo Utama, Candy Sihombing 
mengungkapkan, strategi yang dilakukan industri untuk mendapatkan sumber daya manusia 
(SDM) yang berkualitas adalah dengan terlibat dalam proses pendidikan di Politeknik. Hal ini 
diwujudkan melalui penyusunan kurikulum bersama, pengembangan skill, on the job training di 
industri, hingga terlibat langsung dalam proses penyusunan skema sertifikasi, khususnya di 
bidang alat berat. 

"Kami ingin menjaga komitmen untuk terlibat dalam proses pembelajaran di pendidikan vokasi. 
Kami tidak ingin menunggu di ujung jalan, tetapi kami ingin jemput bola dari awal untuk 
memastikan kualitas calon tenaga kerja," ucap Candy. 

Sertifikasi kompetensi sendiri menjadi salah satu poin paket link and match 8+i yang sedang 
diterapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Dirjen Wikan memaparkan, pendidikan vokasi 
dan industri harus menyusun kurikulum bersama, melaksanakan pembelajaran berbasis project 
riil dari industri, meningkatkan pengajar dari industri, magang, dan baru melaksanakan sertifikasi 
profesi. 

"Skema sertifikasi yang sudah disusun bersama dan disepakati ini diharapkan nantinya ikut 
mengintervensi kurikulum dan pembelajaran di pendidikan vokasi," tandas Dirjen Wikan. 
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Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja sedang membuka gelombang terakhir Kartu Prakerja di 
semester I. Gelombang terakhir yaitu gelombang 16 dibuka sejak Kamis (25/3/2021) pukul 12.00 
WIB. Gelombang 16 ini dibuka dengan kuota yang lebih sedikit dari gelombang-gelombang 
sebelumnya, yaitu hanya 300 ribu orang saja. Hal ini karena total kuota sebesar Rp 2,7 juta 
Kartu Prakerja Semester I telah terpenuhi. 

 

KARTU PRAKERJA GELOMBANG 16 DITUTUP 28 MARET, BURUAN DAFTAR! 

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja sedang membuka 
gelombang terakhir Kartu Prakerja di semester I. Gelombang terakhir yaitu gelombang 16 dibuka 
sejak Kamis (25/3/2021) pukul 12.00 WIB. 

Gelombang 16 ini dibuka dengan kuota yang lebih sedikit dari gelombang-gelombang 
sebelumnya, yaitu hanya 300 ribu orang saja. Hal ini karena total kuota sebesar Rp 2,7 juta 
Kartu Prakerja Semester I telah terpenuhi. Di dashboard prakerja.go.id tertera penutupan 
gelombang 16 akan berakhir pada Minggu, 28 Maret 2021. 

Berdasarkan pengalaman pada gelombang-gelombang sebelumnya, penutupan gelombang akan 
ditutup pada pukul 12.00 WIB. Maka dari itu, hal ini juga harus menjadi perhatian bagi 
masyarakat yang belum mendaftarkan Kartu Prakerja tahun 2021. 

Lantas, siapa orang yang beruntung masuk ke dalam kuota tersisa tersebut dan berhak 
mendapatkan insentif? Manajemen Pelaksana membeberkan golongan masyarakat yang 
beruntung itu. 

Masyarakat yang beruntung tersebut, antara lain: 1. Warga Negara Indonesia berusia 18 tahun 
ke atas (pencari kerja atau penganggur, lulusan baru, korban PHK, pekerja buruh atau karyawan, 
wirausaha) 2. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal 3. Bukan penerima bansos Kemensos 
(DTKS), BSU, dan BPUM 4. Bukan TNI/Polri, ASN, Anggota DPR/D, BUMN/D, dan lainnya 5. Demi 
pemerataan, setiap KK dibatasi hanya 2 anggota keluarga yang dapat menerima Kartu Prakerja. 
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Ringkasan 

Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan 
kewirausahaan yang digelar oleh pemerintah. Peserta program di antaranya pencari kerja, 
pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pekerja yang 
membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. 

 

LOLOS PROGRAM KARTU PRAKERJA? KETAHUI CARA BELI KELAS PELATIHAN DI 
LUARSEKOLAH LEWAT E-COMMERCE 

Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan 
kewirausahaan yang digelar oleh pemerintah. 

Peserta program di antaranya pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan 
hubungan kerja (PHK) atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk 
pelaku usaha mikro dan kecil. 

Semua warga Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan 
formal boleh mendaftar program ini. 

Sebagai respon dampak dari pandemi COVID-19, Program Kartu Prakerja untuk sementara waktu 
akan diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan 
kecil yang terdampak penghidupannya. 

Hingga saat ini telah berjalan selama 13 sesi dan gelombang 14 telah dibuka pada Kamis 
(10/02/21). 

Bagi peserta yang telah lolos program Kartu Prakerja akan memperoleh Nomor Kartu Prakerja 
untuk mengikuti pelatihan. 

Masing-masing peserta yang lolos akan mendapatkan dana untuk membeli pelatihan sebesar Rp 
1 juta. 
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Selain itu, peserta penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif penuntasan pelatihan 
sebesar Rp 600 ribu per bulan yang berlangsung selama empat bulan, dan insentif survei 
kebekerjaan Rp 150 ribu. 

Para peserta Kartu Prakerja bisa membeli Pelatihan Prakerja melalui platform Luarsekolah. 

Platform ini secara resmi berkolaborasi dengan Bukalapak dan Tokopedia sebagai platform digital 
resmi Kartu Prakerja untuk membeli pelatihan secara online. 

Melansir dari situs resmi Luarsekolah, platform ini telah dipercaya oleh lebih dari 270 ribu peserta 
Kartu Prakerja untuk membeli pelatihan online. 

Selain Bukalapak dan Tokopedia, Luarsekolah juga bekerjasama dengan Shopee, Blibli, dan 
JD.ID. 

Cara membeli pelatihan prakerja di Luarsekolah lewat Bukalapak Mengutip dari Instagram resmi 
@luarsekolah, berikut tutorial pembelian pelatihan kelas Prakerja di Luarsekolah lewat platform 
Bukalapak:  

Sumber: https://www.instagram.com/luarsekolah/  

1. Kunjungi https://m.bukalapak.com/kartu-prakerja/. 

2. Pilih kelas yang disediakan oleh Luarsekolah dan klik tombol "lanjut" pada bagian bawah 
deskripsi kelas. 

3. Isi Nomor Kartu Prakerja untuk mendapatkan kode voucher yang dapat digunakan untuk 
membeli kelas di website Luarsekolah. 

4. Lakukan redeem voucher pada link berikut https://luarsekolah.com/redeem. 

5. Login bagi yang memiliki akun atau daftarkan diri jika belum memiliki akun agar dapat menjadi 
member di Luarsekolah. 

6. Kamu tinggal masuk ke kelas yang sudah kamu beli. Selesaikan semua materi, ikuti live session 
di kanal Youtube Luarsekolah dan ikuti ujian kelasnya. 

7. Setelah kamu menyelesaikan ujian kelas, kamu bisa mengunduh sertifikat kelas agar insentif 
Prakerja dapat segera cair. 

8. Jika terdapat kendala, kamu bisa menghubungi customer service Luarsekolah melalui email 
info@luarsekolah.com ataupun Instagram @luarsekolah. 

Cara Membeli Pelatihan Kelas Prakerja di Luarsekolah Lewat Tokopedia Berikut ini adalah tutorial 
pembelian pelatihan kelas Prakerja di Luarsekolah lewat platform Tokopedia:  

Sumber: https://www.instagram.com/luarsekolah/  

1. Buka aplikasi Tokopedia dan pilih menu "Lihat Semua."  

2. Pilih menu "pendidikan", lalu klik "Kartu Prakerja."  

3. Pilih Lembaga Pelatihan Luarsekolah. 

4. Pilih kelas yang sesuai dengan kebutuhan kamu dari Luarsekolah. 

5. Klik "beli" untuk lanjut ke tahap pembayaran. 

6. Pilih pembayaran Kartu Prakerja, ikut proses selanjutnya sampai transaksi selesai. 

https://www.instagram.com/luarsekolah/
https://www.instagram.com/luarsekolah/
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7. Cek kode vouchernya. 

8. Lakukan redeem voucher pada link berikut ini https://luarsekolah.com/redeem. 

9. Login bagi yang memiliki akun atau daftarkan diri jika belum punya akun agar menjadi member 
Luarsekolah. 

10. Kamu tinggal masuk ke kelas yang sudah kamu beli. Selesaikan semua materi, ikuti live 
session di kanal Youtube Luarsekolah, dan ikuti ujian kelasnya. 

11. Setelah kamu menyelesaikan semua materi kelas, kamu bisa mengunduh sertifikat kelas agar 
insentif Prakerja dapat segera cair. 

12. Mengisi ulasan dan memberikan rating di riwayat pembelian di Tokopedia. 

13. Jika terdapat kendala, kamu bisa menghubungi customer service Luarsekolah melalui email 
info@luarsekolah.com ataupun Instagram @luarsekolah. 
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Judul Disnaker Malang Usut Kasus Meninggalnya PMI Asal Kalipare di Taiwan 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Meninggalnya PMI Asal Kalipare 

Halaman/URL https://kumparan.com/tugumalang/disnaker-malang-usut-kasus-
meninggalnya-pmi-asal-kalipare-di-taiwan-1vRBAXD84h5 

Jurnalis Tugu Malang 

Tanggal 2021-03-27 19:57:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
Narasumber 

negative - Yoyok Wardoyo (kepala Dusun IV Desa Tebingsiring) Saya belum dapat berita resmi 
dari Kedutaan/KJRI /Deplu, Kemnaker 

neutral - Yoyok Wardoyo (kepala Dusun IV Desa Tebingsiring) Staf masih saya perintahkan untuk 
koordinasi 

Ringkasan 

Tersiar kabar bahwa salah seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) berinisial SAS (32) asal 
Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di sebuah 
pabrik kertas Taiwan pada Jumat (26/03/2021). Kabar ini disiarkan oleh akun Facebook Suara 
BMI pada Sabtu (27/03/2021) dan mendapatkan 2.685 respon, 423 komentar dan 283 kali 
dibagikan. 

DISNAKER MALANG USUT KASUS MENINGGALNYA PMI ASAL KALIPARE DI TAIWAN 

Tersiar kabar bahwa salah seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) berinisial SAS (32) asal 
Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di sebuah 
pabrik kertas Taiwan pada Jumat (26/03/2021). Kabar ini disiarkan oleh akun Facebook Suara 
BMI pada Sabtu (27/03/2021) dan mendapatkan 2.685 respon, 423 komentar dan 283 kali 
dibagikan.  

Dalam akun tersebut, disebutkan bahwa buruh migran tersebut terlilit mesin yang memakan 
separuh badannya. Kondisi tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi. 
Jenazah korban kabarnya sudah ditangani KDEI (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) dan 
selanjutnya akan dimandikan serta disholatkan di PCI NU Taiwan. 

Menurut Suara BMI, pabrik ini sudah beberapa kali memakan korban karyawannya. Bahkan ada 
korban yang kakinya putus karena terlilit mesin yang sama. Kadisnaker Kabupaten Malang, 
Yoyok Wardoyo, mengatakan jika pihaknya belum mendapat informasi secara resmi. "Saya 
belum dapat berita resmi dari Kedutaan/KJRI /Deplu, Kemnaker," ungkapnya. 

Hingga kini pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari stafnya terkait kabar tersebut. "Staf 
masih saya perintahkan untuk koordinasi," pungkasnya. 
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Judul Bertemu Menaker RI, Sarkawi usulkan Pengembangan BLK Pante Raya 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend BLK di Aceh 

Halaman/URL https://rri.co.id/banda-aceh/pemerintah/1008363/bertemu-menaker-ri-
sarkawi-usulkan-pengembangan-blk-pante-raya 

Jurnalis Admin RRI Banda Aceh 

Tanggal 2021-03-27 18:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Abuya Tgk H. Sarkawi (Bupati Bener Meriah) Saat ini ibu menteri, kami telah 
melaksanakan beberapa Kegiatan Pelatihan di BLK yang di kelola oleh Pemda, akan tetapi 
cakupan kegiatan Pelatihan sangat sedikit bidangnya 

 

Ringkasan 

Banda Aceh; Usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 
Bupati Bener Meriah Abuya Tgk H. Sarkawi berkesempatan bertemu langsung dengan Menteri 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si di Jakarta, Rabu (24/03/2021)/ 
Bertempat di gedung utama kementerian tersebut, Bupati Bener Meriah melaporkan kondisi Balai 
Latihan Kerja Pante Raya yang terletak di kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. 

 

BERTEMU MENAKER RI, SARKAWI USULKAN PENGEMBANGAN BLK PANTE RAYA 

Banda Aceh; Usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 
Bupati Bener Meriah Abuya Tgk H. Sarkawi berkesempatan bertemu langsung dengan Menteri 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si di Jakarta, Rabu (24/03/2021)/ 
Bertempat di gedung utama kementerian tersebut, Bupati Bener Meriah melaporkan kondisi Balai 
Latihan Kerja Pante Raya yang terletak di kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. 

"Saat ini ibu menteri, kami telah melaksanakan beberapa Kegiatan Pelatihan di BLK yang di kelola 
oleh Pemda, akan tetapi cakupan kegiatan Pelatihan sangat sedikit bidangnya", lanjut Bupati, 
oleh karenanya kami berharap dukungan dari Kementerian untuk memfasilitasi Penambahan 
Program Pelatihan di BLK tersebut", ucap Abuya Tgk H. Sarkawi Lebih jauh Bupati Bener Meriah 
menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sangat konsen untuk menguatkan 
peran BLK tentunya sebagai sarana menciptakan tenaga kerja yang produktif. 
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"Kami ingin para kalangan milenial di Bener Meriah dapat dilatih di BLK sesuai dengan bakatnya, 
sehingga Perlu kiranya ditambah bidang-bidang pelatihan untuk menjawab kebutuhan tersebut", 
jelas Bupati. 

Menjawab usulan Bupati Bener Meriah, Menteri Ketenagakerjaan menyambut baik niatan 
tersebut dan menyatakan akan berupaya mewujudkan Usulan Bupati Bener meriah itu, karena 
hal tersebut sejalan dengan Program Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam mempersiapkan 
tenaga kerja yang kompetitif. 

Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.si menambahkan bahwa ia ingin mengunjungi Bener Meriah dan melihat 
kondisi BLK Pante Raya secarha langsung agar nantinya pembenahan yang dilakukan dapat 
sejalan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki kabupaten Bener Meriah, tutupnya.  

(Bambang Syahputra/TKN). 
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Judul Kemenaker akan Bangun BLK Sektor Pertanian di Kabupaten Subang, 
Petani Milenial Harus Siap 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend BLK di Subang 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/03/27/kemenaker-akan-bangun-
blk-sektor-pertanian-di-kabupaten-subang-petani-milenial-harus-siap 

Jurnalis Irvan Maulana 

Tanggal 2021-03-27 17:46:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Pelatihan ini nantinya bertujuan untuk pemanfaatan lahan tidur, contohnya lahan 
di Kabupaten Subang ini 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Nantinya kami akan membangun disini berupa pembentukan Balai Latihan Kerja 
khusus untuk sektor pertanian 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Selanjutnya rencana pembangunan BLK khusus sektor pertanian ini merupakan 
langkah Kemenaker untuk menyiapkan SDM pemanfaatan lahan tidur tersebut 

neutral - Ruhimat (Ketua Forum PAUD Subang) Apa yang diupayakan Kemenaker tersebut 
memang berjakan dan berkaitan dengan sektor pertanian, kami tentu sudah mempersiapkan itu 

neutral - Ruhimat (Ketua Forum PAUD Subang) Ada 6.000 hektare lahan di enam Kecamatan se 
Kabupaten Subang yang siap diberdayakan 

 

Ringkasan 

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemenaker) membahas rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 
khusus sektor pertanian bersama pemerintah daerah Kabupaten Subang. Dirjen Binalattas 
Kemenaker Budi Hartawan mengatakan, program pembuatan BLK sektor pertanian tersebut 
guna mengisi program ketahanan pangan pemerintah pusat. 
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KEMENAKER AKAN BANGUN BLK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SUBANG, 
PETANI MILENIAL HARUS SIAP 

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Direktur Jenderal 
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 
membahas rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) khusus sektor pertanian bersama 
pemerintah daerah Kabupaten Subang. 

Dirjen Binalattas Kemenaker Budi Hartawan mengatakan, program pembuatan BLK sektor 
pertanian tersebut guna mengisi program ketahanan pangan pemerintah pusat. "Pelatihan ini 
nantinya bertujuan untuk pemanfaatan lahan tidur, contohnya lahan di Kabupaten Subang ini," 
kata Budi ketika diwawancara awak media usai pertemuan bersama Bupati Subang di Bukit 
Nyomot, Serangpanjang, Kabupaten Subang. Jumat (26/3/2021). 

Budi menjelaskan pembahasan dan kunjungan kali pertama ini juga merupakan langkah awal 
untuk menjalin kerjasama antara Kemenaker bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. 
"Nantinya kami akan membangun disini berupa pembentukan Balai Latihan Kerja khusus untuk 
sektor pertanian," katanya. 

Dia mengatakan saat ini Bupati Subang beserta jajarannya sudah menunjukan hasil yang baik 
berupa keseriusan pembukaan lahan (landclearing). 

Hal tersebut kata Budi, cukup membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah 
jeli melihat serta memanfaatkan potensi lahan tidur di wilayahnya. "Selanjutnya rencana 
pembangunan BLK khusus sektor pertanian ini merupakan langkah Kemenaker untuk 
menyiapkan SDM pemanfaatan lahan tidur tersebut," kata Budi. 

Masih dalam dalam kesempatan yang sama, Bupati Subang, Ruhimat mengatakan saat ini 
Kabupaten Subang termasuk sebagai wilayah yang sedang mengembangkan sektor pertanian 
dan ketahanan pangan. "Apa yang diupayakan Kemenaker tersebut memang berjakan dan 
berkaitan dengan sektor pertanian, kami tentu sudah mempersiapkan itu," ujar Ruhimat. 

"Ada 6.000 hektare lahan di enam Kecamatan se Kabupaten Subang yang siap diberdayakan," 
ungkapnya. 

Seperti diketahui saat ini Pemerintah Pusat sedang menggarap program ketahanan pangan dan 
disambut oleh Pemerintah Provinsi dengan pengembangan program petani milenial. Salah satu 
lahannya merupakan lahan tidur milik PTPN VIII yang berlokasi di Kabupaten Subang. 

  



 

63 
 

Judul Pandemi Covid-19 Memaksa Percepatan Automasi Industri, Kemnaker 
Rumuskan 6 Strategi 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Lompatan Besar Kemnaker 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/pandemi-covid-19-
memaksa-percepatan-automasi-industri-kemnaker-rumuskan-6-strategi 

Jurnalis Danang Triatmojo 

Tanggal 2021-03-27 14:45:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker telah menyiapkan strategi 
untuk tetap bisa berperan dalam proses link and match 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita ingin mengoptimalkan fungsi 
pemagangan untuk tambah pengalaman kerja. Magang adalah proses induksi seseorang mulai 
mengenal lapangan kerjanya. Sekolah yang kita pelajari kan teori, tapi dalam dunia empiris ada 
sesuatu yang harus kita lakukan penyesuaian 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Mengoptimalkan proses kolaborasi 
antara dunia industri, lembaga diklat, asosiasi untuk kebutuhan kompetensi 

 

Ringkasan 

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia memaksa perubahan dunia 
ketenagakerjaan akibat proses automasi industri. Pandemi juga memaksa terjadinya percepatan 
penggunaan teknologi digital dan online. Seiring perkembangan cepat tersebut, Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan strategi untuk tetap berperan dalam proses link 
and match. 

 

PANDEMI COVID-19 MEMAKSA PERCEPATAN AUTOMASI INDUSTRI, KEMNAKER 
RUMUSKAN 6 STRATEGI 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo, JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang 
melanda Indonesia bahkan dunia memaksa perubahan dunia ketenagakerjaan akibat proses 
automasi industri. Pandemi juga memaksa terjadinya percepatan penggunaan teknologi digital 
dan online. 

Seiring perkembangan cepat tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 
menyiapkan strategi untuk tetap berperan dalam proses link and match. 
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"Kemnaker telah menyiapkan strategi untuk tetap bisa berperan dalam proses link and match," 
kata Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi dalam diskusi daring, Sabtu 
(27/3/2021). 

Anwar mengatakan setidaknya ada 6 rumusan strategi yang telah mereka siapkan. 

Antara lain melakukan analisis dinamika permintaan dan penawaran di sektor ketenagakerjaan 
akibat pandemi. 

Kemudian menyiapkan kompetensi baru melalui pelatihan kerja dengan kebijakan triple skilling. 
Yakni menciptakan keahlian, meningkatkan keahlian, dan orientasi ulang keahlian. 

Kemnaker juga mengaku akan mengoptimalkan fungsi pemagangan sebagai sarana tambah 
pengalaman kerja. 

Magang jadi penting karena teori di sekolah disebut tak selamanya selaras dengan dunia empiris. 
Sehingga pengenalan lapangan bagi tenaga kerja atau calon pekerja perlu dilakukan. 

"Kita ingin mengoptimalkan fungsi pemagangan untuk tambah pengalaman kerja. Magang 
adalah proses induksi seseorang mulai mengenal lapangan kerjanya. Sekolah yang kita pelajari 
kan teori, tapi dalam dunia empiris ada sesuatu yang harus kita lakukan penyesuaian," ucapnya. 

Selain itu Kemnaker juga memfokuskan pada peningkatan softskill seperti kemampuan bahasa. 
Dalam dunia yang dinamis, kemampuan bahasa dianggap penting. 

Desain ulang kurikulum turut dilakukan Kemnaker, ditambah dengan pendekatan kemampuan 
digitalisasi serta menerapkan metode blended learning. Mengingat teknologi informasi di masa 
pandemi berkembang begitu cepat. 

Terakhir, Kemnaker juga akan berupaya mengoptimalkan kolaborasi antara dunia industri, 
lembaga diklat, maupun asosiasi demi mencukupi kebutuhan kompetensi tenaga kerja. 

"Mengoptimalkan proses kolaborasi antara dunia industri, lembaga diklat, asosiasi untuk 
kebutuhan kompetensi," kata dia. 
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Judul Kemnaker: 29,4 Juta Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19, di-PHK 
Hingga Dirumahkan 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-
pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan 

Jurnalis Danang Triatmojo 

Tanggal 2021-03-27 13:26:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ada 29,4 juta orang terdampak dari 
pandemi ini. Baik mereka yang di-PHK, dirumahkan, dikurangi jam kerjanya. Ini situasi yang 
sangat susah sebenarnya 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Respons yang dilakukan pemerintah, 
salah satunya adalah bagaimana mereka terserap di dalam lapangan kerja meskipun tidak 
permanen sebagaimana bekerja di perusahaan 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini satu upaya agar orang jangan 
menganggur terlalu banyak. Karena kalau menganggur tentu itu akan membuat potensi 
persoalan jadi ancaman 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut ada 29,4 juta orang terdampak pandemi 
Covid-19. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 
dirumahkan tanpa upah hingga pengurangan jam kerja dan upah. 

 

KEMNAKER: 29,4 JUTA PEKERJA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19, DI-PHK HINGGA 
DIRUMAHKAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo, JAKARTA - Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut ada 29,4 juta orang terdampak pandemi Covid-19. 
Jumlah itu termasuk mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan tanpa 
upah hingga pengurangan jam kerja dan upah. 

"Ada 29,4 juta orang terdampak dari pandemi ini. Baik mereka yang di-PHK, dirumahkan, 
dikurangi jam kerjanya. Ini situasi yang sangat susah sebenarnya," kata Sekjen Kementerian 
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dalam diskusi daring, Sabtu (27/3/2021). 
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Terhadap data tersebut, Pemerintah Pusat sudah meresponsnya dengan sebisa mungkin 
melakukan penyerapan tenaga kerja non permanen semisal padat karya. 

Harapannya padat karya tersebut bisa memobilisir tenaga kerja yang sudah terdampak pandemi 
Covid-19. 

Selain itu, program padat karya ini dapat meminimalisir potensi masyarakat yang menganggur 
terlalu banyak. 

"Respons yang dilakukan pemerintah, salah satunya adalah bagaimana mereka terserap di dalam 
lapangan kerja meskipun tidak permanen sebagaimana bekerja di perusahaan" ucapnya. 

"Ini satu upaya agar orang jangan menganggur terlalu banyak. Karena kalau menganggur tentu 
itu akan membuat potensi persoalan jadi ancaman," kata dia. 
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Judul PNS hingga Karyawan Swasta Dilarang Mudik Lebaran! 

Nama Media detik.com 

Newstrend Larangan Mudik 2021 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5509964/pns-hingga-
karyawan-swasta-dilarang-mudik-lebaran 

Jurnalis Soraya Novika 

Tanggal 2021-03-27 09:15:00 

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 berharap kepada seluruh pekerja, baik 
pekerja formal maupun informal untuk membatasi kegiatan keluar kota 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Tahun 2021 mudik ditiadakan berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, 
karyawan swasta maupun pekerja mandiri, dan juga seluruh masyarakat 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei -17 Mei 2021 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau 
kegiatan-kegiatan yang keluar daerah kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Mekanisme pergerakan orang dan barang di masa libur idul fitri akan diatur 
oleh K/L terkait 

 

Ringkasan 

Mudik Lebaran 2021 resmi dilarang oleh pemerintah. Larangan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), TNI-Polri, karyawan BUMN, hingga karyawan swasta baik itu yang merupakan pekerja 
formal maupun informal serta masyarakat umum lainnya. 
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PNS HINGGA KARYAWAN SWASTA DILARANG MUDIK LEBARAN! 

Mudik Lebaran 2021 resmi dilarang oleh pemerintah. Larangan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), TNI-Polri, karyawan BUMN, hingga karyawan swasta baik itu yang merupakan pekerja 
formal maupun informal serta masyarakat umum lainnya. 

"Saya berharap kepada seluruh pekerja, baik pekerja formal maupun informal untuk membatasi 
kegiatan keluar kota" ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers, Jumat 
(26/3/2021). 

Sebelumnya, hal yang sama sudah ditegaskan lebih dulu oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. 
"Tahun 2021 mudik ditiadakan berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta 
maupun pekerja mandiri, dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir. 

Adapun tujuan dari diterapkannya larangan mudik tersebut adalah untuk mencegah penyebaran 
virus COVID-19 dan demi mensukseskan program vaksinasi yang sedang berjalan. 

Untuk itu, larangan mudik Lebaran pun diberlakukan kira-kira sepekan sebelum Hari Raya Idul 
Fitri berlangsung tepatnya mulai 6-17 Mei 2021. "Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 
Mei -17 Mei 2021," tegasnya. 

Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu, karyawan swasta dan semua masyarakat diimbau 
untuk tidak melakukan pergerakan keluar daerah, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak. 

"Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang 
keluar daerah kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," ucapnya. 

Aturan-aturan lebih rinci terkait larangan mudik tersebut sedang digodok oleh 
Kementerian/Lembaga terkait. "Mekanisme pergerakan orang dan barang di masa libur idul fitri 
akan diatur oleh K/L terkait" imbuhnya. 

Ada sanksi buat PNS yang mudik Lebaran. Klik halaman berikutnya. 

Aturan soal sanksi larangan mudik bagi PNS tahun ini sebenarnya masih digodok oleh 
Kementerian/Lembaga terkait. Akan tetapi, bila mengacu pada aturan sanksi larangan mudik 
tahun lalu yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020, ada 3 jenis sanksi 
larangan mudik bagi PNS. 

Tiga jenis sanksi yang diatur dalam SE itu sendiri mengacu pada PP no 53 tahun 2010 yang 
terdiri dari jenis hukuman ringan, sedang, hingga berat. Adapun jenis hukuman disiplin ringan 
terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. 

Lalu, untuk jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 
(satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat 
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 

Sedangkan, jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 terdiri dari: a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 
selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 
c. Pembebasan dari jabatan; d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS; dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 
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Judul Yang Perlu Kamu Tahu soal Pelarangan Mudik Lebaran 2021 oleh 
Pemerintah 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 
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pelarangan-mudik-lebaran-2021-oleh-pemerintah-1vQruu89yml 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa hasilkan kondisi 
kesehatan semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Cuti bersama Idul Fitri 1 hari tetap ada, namun tidak boleh ada aktivitas 
mudik 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Aturan menunjang peniadaan mudik akan diatur K/L terkait termasuk Satgas 
COVID-19 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Diatur langkah pengawasannya oleh TNI/Polri, Kemenhub, Pemda, dll 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi 
kesehatan semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan 

positive - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Jadi untuk bansos tetap dilaksanakan sesuai di jadwal 
bulan tersebut. Bulan Mei kita serahkan di awal bulan Mei, untuk khusus DKI Jakarta dan 
sekitarnya mungkin akhirnya minggu pertama atau awal minggu kedua 

neutral - Syarief Abdullah Alkadrie (Wakil Ketua Komisi V) Pertama saya menyambut baik 
kebijakan itu. Soalnya kita ini, kan, belum aman 

positive - Syarief Abdullah Alkadrie (Wakil Ketua Komisi V) Jumlah vaksinasi, kan, juga belum 
mencapai separuh [target vaksinasi]. Ini dalam rangka untuk mencegah kemudaratan yang lebih 
besar. Jadi mudarat itu lebih utama untuk dicegah 
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neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Memang kita enggak punya pilihan banyak mengenai libur ini. karena kita lihat pengalaman di 
Eropa di India, begitu [lockdown] dibuka ya langsung naik 30 persen 

negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Jadi itu kita ndak mau [kasus naik lagi]. Oleh karena itu, tadi sudah diputuskan di rapat kabinet, 
libur Lebaran ini kita hold dulu 

neutral - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Pada prinsipnya pemerintah melalui 
Kemenhub tidak melarang. Kami akan berkoordinasi dengan Satgas mekanisme mudik diatur 
bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing yang akan bepergian 

neutral - Kurnia Lesani Adnan (Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI)) 
Dampak psikologis terhadap insan transportasi khususnya yang harus pemerintah 
pertimbangkan 

negative - Kurnia Lesani Adnan (Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI)) Kita 
tidak bijak membahas kerugian secara angka, jelas kalau kami tidak beroperasi berarti 
(penghasilan) nol 

 

Ringkasan 

Pemerintah telah memutuskan larangan 2021. Pengalaman lonjakan kasus corona usai libur 
panjang menjadi penyebab utama larangan mudik yang telah diterapkan sejak lebaran 2020. 
Keputusan itu diambil usai rapat koordinasi antara Menteri PMK Muhadjir Effendy dengan 
Menaker Ida Fauziyah, Mensos Tri Rismaharini, dan Wamenag Zainut Tauhid. 

 

YANG PERLU KAMU TAHU SOAL PELARANGAN MUDIK LEBARAN 2021 OLEH 
PEMERINTAH 

Pemerintah telah memutuskan larangan 2021. Pengalaman lonjakan kasus corona usai libur 
panjang menjadi penyebab utama larangan mudik yang telah diterapkan sejak lebaran 2020. 

Keputusan itu diambil usai rapat koordinasi antara Menteri PMK Muhadjir Effendy dengan 
Menaker Ida Fauziyah, Mensos Tri Rismaharini, dan Wamenag Zainut Tauhid. 

Muhadjir menyebut larangan mudik berlaku pada 6-17 Mei 2021. 

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan," kata Muhadjir dalam konferensi pers virtual. 

Aturan larangan mudik berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun 
pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat. 

"Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa hasilkan kondisi kesehatan semaksimal 
mungkin sesuai yang diharapkan," kata Muhadjir. 

Meski mudik dilarang, namun cuti bersama Idul Fitri 2021 tetap ada. Cuti bersama tersebut jatuh 
pada 12 Mei 2021. 

"Cuti bersama Idul Fitri 1 hari tetap ada, namun tidak boleh ada aktivitas mudik," ucap Muhadjir 
Ia menyatakan larangan mudik akan diatur masing-masing kementerian/lembaga. 

"Aturan menunjang peniadaan mudik akan diatur K/L terkait termasuk Satgas COVID-19," 
ucapnya. 



 

71 
 

Ia menambahkan, pelarangan mudik akan diawasi ketat oleh Polri-TNI. Muhadjir menyebut TNI-
Polri akan pergerakan masyarakat saat masa larangan mudik berlaku. 

"Diatur langkah pengawasannya oleh TNI/Polri, Kemenhub, Pemda, dll," ucapnya. 

Muhadjir meminta kementerian dan lembaga pemerintah juga mengkomunikasikan kepada 
publik untuk mensosialisasikan peniadaan mudik Lebaran ini. Sehingga, diharapkan dapat 
diterima dan dipahami bersama, demi mencegah penyebaran COVID-19 secara lebih meluas lagi. 

Sekaligus diharapkan dapat menyukseskan program vaksinasi corona yang tengah berjalan 
hingga saat ini. 

"Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan 
semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan," katanya. 

Muhadjir menegaskan adanya larangan mudik berarti membuat pemberian bansos akan tetap 
dilakukan dan penyalurannya menyesuaikan. 

Pada kesempatan yang sama, Mensos Tri Rismaharini (Risma) juga menegaskan bansos tetap 
akan disalurkan sesuai jadwal. 

"Jadi untuk bansos tetap dilaksanakan sesuai di jadwal bulan tersebut. Bulan Mei kita serahkan 
di awal bulan Mei, untuk khusus DKI Jakarta dan sekitarnya mungkin akhirnya minggu pertama 
atau awal minggu kedua," beber Risma. 

Keputusan pemerintah melarang mudik didukung Komisi V DPR. Wakil Ketua Komisi V, Syarief 
Abdullah Alkadrie, menilai kebijakan itu sudah tepat untuk meminimalisasi penularan COVID-19. 

"Pertama saya menyambut baik kebijakan itu. Soalnya kita ini, kan, belum aman," kata Syarief. 

Apalagi, lanjut Syarief, target vaksinasi belum maksimal karena belum mencapai separuh dari 
jumlah populasi. Sehingga pandemi virus corona di Indonesia belum bisa dikatakan terkendali. 

"Jumlah vaksinasi, kan, juga belum mencapai separuh [target vaksinasi]. Ini dalam rangka untuk 
mencegah kemudaratan yang lebih besar. Jadi mudarat itu lebih utama untuk dicegah," jelasnya. 

Syarief menilai jika mudik diizinkan, maka penyebaran corona dikhawatirkan akan meningkat 
seperti pengalaman mudik dan libur panjang sebelumnya. Jika hal itu terjadi, maka tugas 
pemerintah akan semakin berat. 

Sementara itu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai larangan mudik 
2021 sudah tepat dilakukan. Pasalnya, saat ini penularan COVID-19 di Indonesia masih terus 
terjadi, meski perkembangannya sudah mulai menunjukkan tren positif. 

Luhut menjelaskan, pertimbangan larangan mudik ini juga berkaca pada pengalaman sejumlah 
negara. Misalnya, kasus corona di beberapa negara Eropa dan India melonjak hingga 30 persen 
saat pemerintah melonggarkan aturan pengetatan mobilitas masyarakatnya. 

"Memang kita enggak punya pilihan banyak mengenai libur ini. karena kita lihat pengalaman di 
Eropa di India, begitu [lockdown] dibuka ya langsung naik 30 persen," ungkap Luhut. 

"Jadi itu kita ndak mau [kasus naik lagi]. Oleh karena itu, tadi sudah diputuskan di rapat kabinet, 
libur Lebaran ini kita hold dulu," imbuhnya. 

Keputusan melarang mudik bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi saat rapat dengan Komisi V DPR RI pada Selasa (16/3). 
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Budi menegaskan pihaknya tidak melarang mudik dan berharap kegiatan tersebut bisa berjalan 
baik dengan mengikuti protokol kesehatan. 

"Pada prinsipnya pemerintah melalui Kemenhub tidak melarang. Kami akan berkoordinasi 
dengan Satgas mekanisme mudik diatur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing 
yang akan bepergian," ujarnya. 

Namun kini keputusan justru sebaliknya. Kalangan pengusaha bus mempertanyakan komunikasi 
dan koordinasi antar-kementerian. 

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, menilai 
pemerintah tak mempertimbangkan dampak gonta-ganti kebijakan itu terhadap kondisi psikologi 
pelaku industri dan para pekerja sektor transportasi. 

"Dampak psikologis terhadap insan transportasi khususnya yang harus pemerintah 
pertimbangkan," kata Kurnia. 

Dia pun enggan mengomentari dampak kebijakan pelarangan mudik, terhadap kondisi usaha 
transportasi bus. 

"Kita tidak bijak membahas kerugian secara angka, jelas kalau kami tidak beroperasi berarti 
(penghasilan) nol," tandasnya. 
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Judul Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Alami Penurunan 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 
dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan yang melakukan 
pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, 
sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaanm 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktfitas kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS 
kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan 
motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, jumlah kasus pelanggaran norma 
ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, Pengawas 
Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi 
berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. 

 

KASUS PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN ALAMI PENURUNAN 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, jumlah kasus pelanggaran 
norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, 
Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna 
mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. "Hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan 
yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan 
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pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaanm" kata Ida dalam 
pernyataannya di Jakarta, Kamis (25/3/2021). 

Sebelumnya ia telah membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan 
Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/3/2021) malam. Diungkapkan Ida bahwa 
pelanggaran norma ketenagakerjaan pada 2019 terjadi 35 ribu kasus pelanggaran norma 
ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan serupa juga terjadi 
pada pelanggaran norma K3 yakni dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5 ribu kasus 
setahun berikutnya. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja," 
jelas Ida. 

Pada tahun 2020 juga, menurutnya, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana 
ketenagakerjaan telah dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan 
penyidikan tindak pidana ringan. Karena itu Ida mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang 
telah berdedikasi menjalankan tugas negara untuk menegakan hukum di bidang 
ketenagakerjaan. 

"Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan 
lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," kata 
Ida dengan menyebutkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini 
adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek 
pengawasan. 

Hingga triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 
1.686 orang. Sedang jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan. Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan 
jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. 

Dalam Rakornas ini Ida memberikan penghargaan kepada sembilan Kadisnaker provinsi yang 
berhasil melaksanakan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan hingga P-21 dan siap 
dilimpahkan ke Kejaksaan. Kesembilan Disnaker ini adalah Disnaker DKI Jakarta, Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Banten, Kepri, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka 
Belitung, Jawa Barat, dan Maluku Utara. (Ful). 
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Judul BPJamsostek Harus Perbaiki Data Peserta dari Jasa Konstruksi 

Nama Media gatra.com 
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Narasumber 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya menilai, ada 
manfaat yang tidak bisa diterima oleh keluarga peserta JKK-Jkm, yaitu bagi keluarga peserta 
jasa konstruksi karena ketiadaan data peserta dan keluarganya 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Peserta jasa konstruksi 
hanya didaftarkan jumlah pekerjanya saja oleh pengusaha konstruksi, tidak ada data detail 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Faktanya, data tersebut 
tidak ada, dan ini artinya anak-anak dari pekerja konstruksi yang meninggal atau mengalami 
cacat total akibat kecelakaan kerja, tidak akan dapat beasiswa atau manfaat lainnya yang 
memang diberikan kepada ahli waris 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Semoga Direksi 
BPJamsostek yang baru memperbaiki proses pendaftaran bagi peserta jasa kontruksi dan segera 
mendata ulang peserta jasa konstruksi yang ada dengan data yang lebih detail lagi 

neutral - Jokowi (Presiden Republik Indonesia) Kenaikan manfaat tersebut cukup signifikan dan 
kenaikan manfaat tersebut pastinya akan mendukung kesejahteraan pekerja dan keluarganya 

positive - Jokowi (Presiden Republik Indonesia) Pelayanan home care ini pun akan juga bisa 
dimanfaatkan untuk pelayanan preventif dan promotif kepada keluarga dan masyarakat sekitar 

 

Ringkasan 

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa BPJamsostek harus 
memperbaiki data peserta dari jasa kostruksi agar keluarga mereka dapat menerima manfaat 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (Jkm). 
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BPJAMSOSTEK HARUS PERBAIKI DATA PESERTA DARI JASA KONSTRUKSI 

Jakarta, - Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa BPJamsostek 
harus memperbaiki data peserta dari jasa kostruksi agar keluarga mereka dapat menerima 
manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (Jkm). "Saya menilai, ada 
manfaat yang tidak bisa diterima oleh keluarga peserta JKK-Jkm, yaitu bagi keluarga peserta 
jasa konstruksi karena ketiadaan data peserta dan keluarganya," kata Timboel pada Jumat 
(26/3). 

Menurutnya, itu terjadi karena proses pendataan kepesertaan jasa konstruksi di program JKK-
JKM tidak didasarkan pada data nama peserta, alamat, data keluarga, dan data lainnya, yang 
memang diterapkan untuk kepesertaan lainnya. "Peserta jasa konstruksi hanya didaftarkan 
jumlah pekerjanya saja oleh pengusaha konstruksi, tidak ada data detail," ujarnya. 

Menurut Timboel, proses pendataan terhadap peserta jasa konstruksi ini sudah melanggar 
Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosal Nasional (SJSN) 
yang mengamanatkan proses pendaftaran. Bicara pendaftaran maka harus jelas siapa nama, 
alamat, keluarga, dan data lainnya yang didaftarkan ke BPJamsostek. 

"Faktanya, data tersebut tidak ada, dan ini artinya anak-anak dari pekerja konstruksi yang 
meninggal atau mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja, tidak akan dapat beasiswa atau 
manfaat lainnya yang memang diberikan kepada ahli waris," ujarnya. 

Pendaftaran peserta jasa konstruksi ini sudah lama terjadi tanpa ada semangat memperbaikinya 
dari BPJamsostek. Perbaikan inipun pernah diminta Kementerian Ketenagakerjaan namun hingga 
saat ini, proses pendaftaran tidak berubah, masih seperti yang dahulu. 

Proses pendataan peserta jasa konstruksi harus diperbaiki oleh BPJamsostek, sehingga semua 
manfaat yang diamanatkan PP 82 Tahun 2019 junto PP No. 44 Tahun 2015 juga bisa dirasakan 
oleh ahli waris peserta. "Semoga Direksi BPJamsostek yang baru memperbaiki proses 
pendaftaran bagi peserta jasa kontruksi dan segera mendata ulang peserta jasa konstruksi yang 
ada dengan data yang lebih detail lagi," ujarnya. 

Timboel mengungkapkan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan harusnya memberikan 
banyak manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia. Terkhusus JKK dan Jkm. Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) telah menaikkan manfaat JKK-Jkm yang diatur dalam PP No. 82 Tahun 2019. 
"Kenaikan manfaat tersebut cukup signifikan dan kenaikan manfaat tersebut pastinya akan 
mendukung kesejahteraan pekerja dan keluarganya," kata dia. 

Peningkatan manfaat beasiswa akan mendukung pendidikan anak-anak peserta. Selain manfaat 
yang meningkat, salah satu manfaat baru yang diatur adalah pelayanan home care bagi pekerja 
yang mengalami kecelakaan kerja dengan maksimal pembiayaan Rp20 juta. 

Ia berpendapat, pelayanan home care yang sudah diberikan bagi korban kecelakaan kerja juga 
seharusnya bisa dicontoh program JKN sehingga para lansia dan peserta JKN yang tidak bisa lagi 
ke fasilitas kesehatan (faskes) bisa dirawat di rumah. "Pelayanan home care ini pun akan juga 
bisa dimanfaatkan untuk pelayanan preventif dan promotif kepada keluarga dan masyarakat 
sekitar," ujarnya. 

Manfaat program JKK-Jkm tentunya diberikan kepada semua peserta. Kepesertaan program JKK-
Jkm terdiri dari pekerja formal, pekerja informal, pekerja jasa konstruksi dan pekerja migran 
Indonesia (PMI). 

Editor: Iwan Sutiawan. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Latihan berbasis kompetensi ini 
dirancang untuk mencetak tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi keterampilan khusus, dalam 
hal ini kita fokusnya ke dalam empat kompetensi, terkait tekhnologi informasi, otomotif, 
manfaktur dan masalah AC, kami harapkan setelah pelatihan ini mereka ini memiliki keahlian 
khusus dalam empat bidang itu 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya rasa ini (kerja sama) poin yang 
sangat bagus, karena mereka ini nanti akan menyerap seluruh output yang dihasilkan dalam 
pelatihan kali ini 

positive - Aan Subhan (Koordinator Sahabat Aksi) Kegiatan pelatihan PBK Tahap II ini merupakan 
salah satu rangkaian kegiatan yang direncanakan sebanyak 9 tahap di tahun 2021 

 

Ringkasan 

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja ( BBPLK ) Bandung kembali memberikan pelatihan 
berbasis kompetensi (PBK) tahap II kepada 192 orang yang berasal dari tiga Provinsi yakni Jawa 
Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Tahun ini, BBPLK Bandung mengalokasikan target 
pelatihan berbasis kompetensi untuk 2.080 orang peserta atau 130 paket, dua paket di antaranya 
merupakan program teknisi ahli. 
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RATUSAN ORANG IKUTI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI BBPLK, LANGSUNG 
KERJA SELEPAS PELATIHAN 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Balai Besar 
Pengembangan Latihan Kerja ( BBPLK ) Bandung kembali memberikan pelatihan berbasis 
kompetensi (PBK) tahap II kepada 192 orang yang berasal dari tiga Provinsi yakni Jawa Barat, 
Jawa Tengah dan DKI Jakarta. 

Tahun ini, BBPLK Bandung mengalokasikan target pelatihan berbasis kompetensi untuk 2.080 
orang peserta atau 130 paket, dua paket di antaranya merupakan program teknisi ahli. 

Para peserta yang mengikuti pelatihan ini nantinya bakal langsung terserap oleh sejumlah 
perusahaan. 

Sebab, BBPLK sudah menjalin kerja sama dengan sekitar 30 perusahaan, terkait dengan 
pelatihan dan penempatan. 

Tahun ini, BBPLK kembali bekerjasama dengan PT Inti Ganda Perdana, untuk melatih sebanyak 
180 orang. 

Sekretaris Jendral Kementrian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pelatihan berbasis 
kompetensi ini merupakan suatu pendekatan pelatihan yang lebih spesifik dan terukur. 

Pelatihan berbasis kompetensi, kata dia, lebih memberikan banyak praktik dari pada teori, 
sehingga peserta pelatihan akan menjadi terampil dan mahir menguasai bidang yang dimilikinya. 

"Latihan berbasis kompetensi ini dirancang untuk mencetak tenaga-tenaga yang memiliki 
kompetensi keterampilan khusus, dalam hal ini kita fokusnya ke dalam empat kompetensi, terkait 
tekhnologi informasi, otomotif, manfaktur dan masalah AC, kami harapkan setelah pelatihan ini 
mereka ini memiliki keahlian khusus dalam empat bidang itu," ujar Anwar, seusai meresmikan 
pelatihan, di BBPLK Bandung, Jalan Gatot Subroto, Jumat (26/3/2021). 

Ia pun mengapresiasi kerja sama yang disepakati antara BBPLK dengan sejumlah perusahaan 
untuk penyerapan tenaga kerja nantinya. 

"Saya rasa ini (kerja sama) poin yang sangat bagus, karena mereka ini nanti akan menyerap 
seluruh output yang dihasilkan dalam pelatihan kali ini," katanya. 

Kepala BBPLK Bandung, Aan Subhan mengatakan, setelah peserta selesai mengikuti pelatihan 
bakal langsung diterima bekerja di perusahaan yang sudah menjalin kerja sama. 

Adapun perusahaan yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan BBPLK yakni PT 
Inti Ganda Perdana, PT Asano Gear Indonesia, PT Gemala Kempa Daya, CV Pudak Scientific, PT 
Pudak Scientific, PT Pudak Oriental Indonesia, Yamaha Jawa Barat, dan PT Ham Nam Sejahtera 
Indonesia. 

"Kegiatan pelatihan PBK Tahap II ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang 
direncanakan sebanyak 9 tahap di tahun 2021," ujar Aan. 
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Narasumber 

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (PHI &amp; Jamsos)) Ini menjadi langkah awal Binwasnaker terhadap komitmen 
mewujudkan salah satu poin dari sembilan lompatan besar Kemnaker 

positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (PHI &amp; Jamsos)) Selain daripada itu, menurut saya, tujuan dari Rakornas 
adalah mempererat soliditas dan solidaritas pengawas ketenagakerjaan yang berada di selururh 
Indonesia serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder 

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (PHI &amp; Jamsos)) Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker 
dan K3 untuk melaksanakan salah satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Merespon berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
mewujud dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh McKinsey dari hasil studinya bahwa diperkirakan akan ada 
23 juta pekerjaan akan hilang, namun juga diperkirakan sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru 
yang akan tumbuh. Dengan demikian, sebagai respon dan solusi terhadap tantangan dan 
peluang tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), merumuskan 
kebijakan yang disebut "sembilan lompatan besar" Ketenagakerjaan. 

 

REFORMASI SEKTOR KETENAGAKERJAAN, 9 LOMPATAN BESAR DIRUMUSKAN 

JAKARTA - Merespon berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang mewujud dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh McKinsey dari hasil studinya bahwa diperkirakan akan ada 
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23 juta pekerjaan akan hilang, namun juga diperkirakan sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru 
yang akan tumbuh. 

Dengan demikian, sebagai respon dan solusi terhadap tantangan dan peluang tersebut, 
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), merumuskan kebijakan yang 
disebut "sembilan lompatan besar" Ketenagakerjaan. 

Adapun poin penting dari sembilan lompatan besar tersebut antara lain; reformasi birokrasi, 
ekosisten digital siap kerja, tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja), link and match 
ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan yang 
kesembilan adalah reformasi pengawasan. 

Sebagai aktualisasi riil dari amanah sembilan lompatan besar tersebut, Direktorat Jenderal 
Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen 
Binwasnaker dan K3) melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan 
tahun 2021 yang diikuti pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia secara hybrid pada 
Rabu(24/3). Acara tersebut secara resmi dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 
Fauziyah. 

"Ini menjadi langkah awal Binwasnaker terhadap komitmen mewujudkan salah satu poin dari 
sembilan lompatan besar Kemnaker," ungkap Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang 
dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (26/3/2021). 

Lebih lanjut, Haiyani mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan Rakornas ini di antaranya 
adalah penguatan aspek teknik dan manajerial pengawas ketenagakerjaan; penyamaan persepsi 
konsep pemeriksaan, pengujian, kelembagaan pengawas ketenagakerjaan; juga 
mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terbaru bidang ketenagakerjaan dan 
mencermati perubahan kebijakan ketenagakerjaan. 

"Selain daripada itu, menurut saya, tujuan dari Rakornas adalah mempererat soliditas dan 
solidaritas pengawas ketenagakerjaan yang berada di selururh Indonesia serta memperkuat 
sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder," tambahnya. 

Dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut, juga 
ditandatangani komitmen bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan 
Industrial, oleh Dirjen Binwasnaker dan K3 bersama Plt Dirjen PHI dan Jamsos. 

"Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk melaksanakan salah 
satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan," pungkas Haiyani. (akr). 
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positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (PHI &amp; Jamsos)) Adapun poin penting dari sembilan lompatan besar tersebut 
antara lain, reformasi birokrasi, ekosisten digital siap kerja, tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja), 
link and match ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, 
perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan 
reformasi pengawasan 

positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (PHI &amp; Jamsos)) Adapun tujuan dari pelaksanaan Rakornas ini di antaranya 
adalah penguatan aspek teknik dan manajerial pengawas ketenagakerjaan, penyamaan persepsi 
konsep pemeriksaan, pengujian, kelembagaan pengawas ketenagakerjaan, juga 
mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terbaru bidang ketenagakerjaan dan 
mencermati perubahan kebijakan ketenagakerjaan 

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (PHI &amp; Jamsos)) Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker 
dan K3 untuk melaksanakan salah satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mewujud dalam sistem 
digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil studi 
McKinsey, diperkirakan akan ada 23 juta pekerjaan akan hilang. Namun, juga diperkirakan 
sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru yang akan tumbuh. 

 

KEMNAKER RUMUSKAN 9 LOMPATAN BESAR KETENAGAKERJAAN 

Jakarta, Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mewujud dalam 
sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan. 
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Berdasarkan hasil studi McKinsey, diperkirakan akan ada 23 juta pekerjaan akan hilang. Namun, 
juga diperkirakan sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru yang akan tumbuh. 

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Haiyani Rumondang 
mengatakan, sebagai respon dan solusi terhadap tentangan dan peluang tersebut, Kemnaker 
merumuskan kebijakan yang disebut sembilan lompatan besar Ketenagakerjaan. 

"Adapun poin penting dari sembilan lompatan besar tersebut antara lain, reformasi birokrasi, 
ekosisten digital siap kerja, tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja), link and match 
ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi 
pengawasan," kata Haiyani, dalam keterangannya, Jumat (26/3/2021). 

Sebagai aktualisasi riil dari amanah sembilan lompatan besar tersebut, kata Haiyani, Ditjen 
Binwasnaker dan K3) melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan 
tahun 2021 yang diikuti pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia secara hybrid. 

"Adapun tujuan dari pelaksanaan Rakornas ini di antaranya adalah penguatan aspek teknik dan 
manajerial pengawas ketenagakerjaan, penyamaan persepsi konsep pemeriksaan, pengujian, 
kelembagaan pengawas ketenagakerjaan, juga mensosialisasikan peraturan perundang-
undangan terbaru bidang ketenagakerjaan dan mencermati perubahan kebijakan 
ketenagakerjaan," imbuhnya. 

Selain itu, menurut Haiyani, tujuan dari Rakornas adalah mempererat soliditas dan solidaritas 
pengawas ketenagakerjaan yang berada di seluruh Indonesia serta memperkuat sinergisitas dan 
kolaborasi dengan stakeholder. "Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker 
dan K3 untuk melaksanakan salah satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan," tandas 
Haiyani. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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Narasumber 

positive - Rahmad Handoyo (Anggota Komisi IX DPR) Pada prinsipnya tidak boleh ego antara 
perusahaan dan pekerja. Pekerja tahu bagaimana perkembangan perusahaan. Harus komunikasi 
yang baik. Kalau perusahaan tidak ada cash flow maka harus maklum 

neutral - Rahmad Handoyo (Anggota Komisi IX DPR) Kalau perusahaan sudah mulai bangkit 
maka baiknya pandangan pekerja didengarkan. Cari jalan tengah saja 

negative - Rahmad Handoyo (Anggota Komisi IX DPR) Kalau dipaksa (THR penuh) tapi 
perusahaan tidak mampu karena tekanan ekonomi tinggi, yang sudah tutup banyak maka harus 
dimaklumi. Tahun 2020 maklum. Toh 2021 nanti memang sudah ada perubahan tapi paling tidak 
signifikan karena pasar masih lesu, produktivitas lesu 

negative - Rahmad Handoyo (Anggota Komisi IX DPR) Kalau pun dicicil harus disiapkan 
pembayarannya oleh perusahaan 

 

Ringkasan 

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo meminta perusahaan dan 
pekerja menemukan jalan tengah dalam kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Ia 
meminta kedua belah pihak tidak saling mempertahankan ego. "Pada prinsipnya tidak boleh ego 
antara perusahaan dan pekerja. Pekerja tahu bagaimana perkembangan perusahaan. Harus 
komunikasi yang baik. Kalau perusahaan tidak ada cash flow maka harus maklum," kata Rahmad 
pada Republika, Jumat (26/3). 

 

PERUSAHAAN DAN PEKERJA DIMINTA CARI JALAN TENGAH SOAL THR 

JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo meminta 
perusahaan dan pekerja menemukan jalan tengah dalam kebijakan pembayaran Tunjangan Hari 
Raya (THR). Ia meminta kedua belah pihak tidak saling mempertahankan ego. 
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"Pada prinsipnya tidak boleh ego antara perusahaan dan pekerja. Pekerja tahu bagaimana 
perkembangan perusahaan. Harus komunikasi yang baik. Kalau perusahaan tidak ada cash flow 
maka harus maklum," kata Rahmad pada Republika, Jumat (26/3). 

Rahmad mengingatkan saling memaksakan ego tak akan membuat pekerja dan perusahaan 
mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak, lanjut Rahmad harus duduk bersama dengan kepala 
dingin. 

"Kalau perusahaan sudah mulai bangkit maka baiknya pandangan pekerja didengarkan. Cari 
jalan tengah saja," ujar Rahmad. 

Rahmad meminta pekerja memahami perusahaan kalau arus keuangannya belum normal walau 
pandemi telah setahun berjalan. Adapun perusahaan, kata dia, mestinya mengerti suasana batin 
pekerja yang ingin mendapat THR penuh. 

"Kalau dipaksa (THR penuh) tapi perusahaan tidak mampu karena tekanan ekonomi tinggi, yang 
sudah tutup banyak maka harus dimaklumi. Tahun 2020 maklum. Toh 2021 nanti memang sudah 
ada perubahan tapi paling tidak signifikan karena pasar masih lesu, produktivitas lesu," ucap 
Rahmad. 

Rahmad mengimbau perusahaan transparan dengan arus keuangannya. Sehingga ketika 
diputuskan THR dicicil, pekerja bisa mendapat haknya walau tertunda. 

"Kalau pun dicicil harus disiapkan pembayarannya oleh perusahaan," sebut Rahmad. 

Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah belum memutuskan kebijakan apapun terkait 
Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021. Pihaknya masih menyerap aspirasi dari pemangku 
kebijakan, perusahaan, termasuk dari kelompok buruh yang menuntut agar THR tahun ini tak 
lagi dicicil seperti tahun lalu. 

Adapun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ingin pengusaha memberikan THR pada 
2021 secara penuh. KSPI menganggap perekonomian Indonesia sudah membaik hingga THR tak 
perlu lagi dicicil. 
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Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat 
menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk imbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent. 
Mekanismenya untuk pergerakan orang dan barang pada masa Idul Fitri itu akan diatur oleh 
kementerian/lembaga terkait dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut 
Ramadan dan Idul Fitri juga akan diatur oleh Kemenag berkonsultasi dengan MUI dan organisasi-
organisasi keagamaan yang ada 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat 
dia bekerja. Panduannya akan diatur oleh KemenpanRB, sedangkan untuk tanggung jawab 
perusahaan akan diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri 

 

Ringkasan 

Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. "Tentang 
urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja. Panduannya akan 
diatur oleh KemenpanRB, sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan diatur oleh 
Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri," jelas Menko PMK. 

 

RESMI, PEMERINTAH LARANG MUDIK LEBARAN 2021 

Jakarta : Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Hal 
itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah 
menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). 
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Menko PMK Muhadjir Effendy menyebutkan larangan mudik lebaran tahun ini akan dimulai 
tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. 

Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang tejadi sebelumnya 
yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka 
ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan," tegasnya saat konferensi pers usai rakor 
melalui media daring. 

Muhadjir menekankan larangan mudik lebaran tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara 
(ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun TNI/Polri, melainkan pegawai 
swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia. 

Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang 
telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. 

Sementara itu, lanjutnya, untuk cuti bersama Idul Fitri tetap diberlakukan yaitu pada tanggal 12 
Mei 2021. 

Kendati masyakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang 
berpotensi menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan Covid-19. 

"Untuk imbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent. Mekanismenya untuk 
pergerakan orang dan barang pada masa Idul Fitri itu akan diatur oleh kementerian/lembaga 
terkait dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan dan Idul Fitri juga 
akan diatur oleh Kemenag berkonsultasi dengan MUI dan organisasi-organisasi keagamaan yang 
ada," pungkas Menko PMK. 

Pada kesempatan tersebut juga diungkapkan bahwa terdapat pengecualian larangan mudik, 
khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas. 

Meskipun, untuk itu harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh 
pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN atau surat keterangan dari kepala desa bagi 
masyarakat yang memiliki keperluan mendesak. 

"Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja. 
Panduannya akan diatur oleh KemenpanRB, sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan 
diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri," jelas Menko 
PMK. 

Sedangkan, di sisi lain, Mensos Tri Rismaharini turut menyampaikan bahwa untuk bantuan sosial 
(bansos) selama masa cuti Idul Fitri akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yakni pada awal bulan 
Mei. 

Lebih lanjut, khusus untuk bansos di DKI Jakarta dan sekitarnya dapat dilakukan pada minggu 
pertama atau awal minggu kedua di bulan Mei tersebut.(kemenkopmk.go.id). 
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Narasumber 

neutral - Irwan (anggota Komisi V DPR Fraksi Partai) Jangan sampai yang ditangkap masyarakat 
itu larangan, tapi di sisi lain mereka juga tetap diberikan ruang 

neutral - Irwan (anggota Komisi V DPR Fraksi Partai) Artinya kalau benar tidak boleh mudik, 
buktikan dengan adanya regulasi. Kami akan minta kalau memang final dilarang mudik, kami 
minta Kemenhub untuk peraturan pelarangan, termasuk pembatasan di simpul-simpul 
transportasi publik seperti stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara, 

neutral - Irwan (anggota Komisi V DPR Fraksi Partai) Jangan sampai publik melihatnya 
pemerintah ini memang koordinasinya sangat-sangat bermasalah di dalam pemerintahan sendiri. 
Ini, kan, standar ganda namanya. Di satu sisi Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan enggak 
boleh mudik, tapi di kementerian lain Kemenhub mengatakan boleh mudik, 

 

Ringkasan 

Pemerintah secara resmi menyatakan Lebaran tahun ini. Terkait keputusan ini, anggota Komisi 
V DPR Fraksi Partai, Irwan, menilai perlu ada satu regulasi atas kebijakan tersebut. Sebagaimana 
diketahui, pemerintah melalui rapat koordinasi antar kementerian menyatakan cuti dilarang, 
namun tetap ada cuti bersama 1 hari pada 12 Mei 2021. Rapat koordinasi dihadiri Menaker Ida 
Fauziyah, Wamenag Zainud Tauhid, dan Mensos Tri Rismaharini. 

 

DEMOKRAT MINTA LARANGAN MUDIK DIATUR JELAS, JANGAN MALAH 
PENUMPANG MELONJAK 

Pemerintah secara resmi menyatakan Lebaran tahun ini. Terkait keputusan ini, anggota Komisi 
V DPR Fraksi Partai, Irwan, menilai perlu ada satu regulasi atas kebijakan tersebut. 

"Jangan sampai yang ditangkap masyarakat itu larangan, tapi di sisi lain mereka juga tetap 
diberikan ruang," kata Irwan, Jumat (26/3). 
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"Artinya kalau benar tidak boleh mudik, buktikan dengan adanya regulasi. Kami akan minta kalau 
memang final dilarang mudik, kami minta Kemenhub untuk peraturan pelarangan, termasuk 
pembatasan di simpul-simpul transportasi publik seperti stasiun, terminal, pelabuhan, dan 
bandara," jelasnya. 

Irwan berpendapat jangan sampai larangan mudik disuarakan, namun lonjakan penumpang 
tetap terjadi di jalur transportasi laut, darat, dan udara. 

"Pemerintah ini, kan, memang kalau terkait penanganan COVID-19 saya hampir katakan 
memang gagal dan cenderung blunder dan inkonsistensi. Jadi istilahnya itu putar kaset lagi tahun 
lalu," tuturnya. 

Irwan juga mengatakan dalam rapat kerja bersama Kemenhub, sudah pernah disampaikan 
bahwa mudik tahun ini diperbolehkan, namun keputusan yang dikeluarkan hari ini menyatakan 
sebaliknya. Ia pun meminta penjelasan dari pemerintah terkait keputusan hari ini. 

"Jangan sampai publik melihatnya pemerintah ini memang koordinasinya sangat-sangat 
bermasalah di dalam pemerintahan sendiri. Ini, kan, standar ganda namanya. Di satu sisi Menko 
PMK Muhadjir Effendy mengatakan enggak boleh mudik, tapi di kementerian lain Kemenhub 
mengatakan boleh mudik," pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui rapat koordinasi antar kementerian menyatakan cuti 
dilarang, namun tetap ada cuti bersama 1 hari pada 12 Mei 2021. Rapat koordinasi dihadiri 
Menaker Ida Fauziyah, Wamenag Zainud Tauhid, dan Mensos Tri Rismaharin 
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neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kalau pun ada nota 
pemeriksaan yang dikeluarkan pengawas, nota tersebut kerap kali tidak ditindaklanjuti dan 
pekerja tidak bisa mengakses nota tersebut untuk membawanya ke pihak lain 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya kita pernyataan 
Bu Menaker sangat keliru dan seharusnya Bu menaker mau membuka diri menerima laporan 
langsung soal kinerja pengawasan di tingkat kementerian dan propinsi 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kami dari Opsi banyak 
melaporkan pelanggaran hak normatif ke propinsi dan lantai 7 Gedung Kemnaker tapi hingga 
saat ini tidak bisa diselesaikan. Jadi kinerja pengawasan Kemnaker masih buruk 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Permintaan tersebut 
kami tolak 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Sampai ada mediator 
memohon ke saya agar proses mediasi atas pelanggaran hak dibawa saja ke pengawas. Saya 
bilang, kami bawa sebagai perselisihan hak ke mediator karena pengawas ketenagakerjaan tidak 
mau memproses. Harusnya mediatot yang protes ke pengawas 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Harusnya komite berani 
meminta laporan-laporan yang sudah diterima pengawas dan mengawal proses 
penyelesaiannya, dan komite mempublikasi diri agar bisa dikenal buruh dan mau juga menerima 
laporan dari buruh 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya pesimis dengan 
peran pengawas naker untuk kedepannya paska berlakunya UU cipta kerja dengan 4 Peraturan 
Pemerintahnya. Saat ini saja sudah buruk, apalagi dengan adanya ketentuan UU Cipta Kerja 

positive - Ahok (Komisaris Utama Pertamina) Jadi sejak dilaporkan adanya pelanggaran hak 
normatif buruh harus sudah dicek proses penanganannya dengan ukuran hasil dan waktu yang 
terukur. Hingga proses kunjungan pengawas ke perusahaan juga dipantau QLUE. Ada warna 
hijau, merah, kuning dsb sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses yang dilakukan 
pengawas 
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negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Bu Menaker harus 
tegas, termasuk meminta gubernur tegas bila ada pengawas nakernya yang tidak jelas dalam 
bekerja. Bu Menaker jangan mau disuap, maka lagi meminta setoran dari pengawas 
ketenagakerjaan melalui dirjennya. Ini jangan sampai terjadi 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya masih menaruh 
harapan adanya perbaikan di pengawasan ketenagakerjaan ke depan, dan Bu Menaker bisa 
membuat legacy baik buat buruh 

 

Ringkasan 

Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Indonesia (Opsi), Timboel Siregar mengatakan, masalah 
hubungan industrial yang paling terburuk adalah lemahnya peran pengawasan ketenagakerjaan. 
Dalam catatan Opsi banyak pelanggaran hak normatif yang gagal diselesaikan, dan hilang demi 
waktu. "Kalau pun ada nota pemeriksaan yang dikeluarkan pengawas, nota tersebut kerap kali 
tidak ditindaklanjuti dan pekerja tidak bisa mengakses nota tersebut untuk membawanya ke 
pihak lain," kata Timboel Jumat (26/3/2021). 

 

KINERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMNAKER MASIH BURUK 

Jakarta, Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Indonesia (Opsi), Timboel Siregar mengatakan, 
masalah hubungan industrial yang paling terburuk adalah lemahnya peran pengawasan 
ketenagakerjaan. Dalam catatan Opsi banyak pelanggaran hak normatif yang gagal diselesaikan, 
dan hilang demi waktu. "Kalau pun ada nota pemeriksaan yang dikeluarkan pengawas, nota 
tersebut kerap kali tidak ditindaklanjuti dan pekerja tidak bisa mengakses nota tersebut untuk 
membawanya ke pihak lain," kata Timboel Jumat (26/3/2021). 

Timboel mengatakan seperti itu terkait pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 
Fauziyah, yang mengatakan, jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami 
penurunan dalam dua tahun terakhir. Hal ini berdasarkan hasil pengawasan ketenagakerjaan 
selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan yang melakukan 
pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21.000 perusahaan melakukan pelanggaran, 
sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11.000 perusahaan. 

Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35.000 kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21.000. Penurunan 
serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 
5.000 kasus setahun berikutnya. 

Menurut Timboel, kalau Ida Fauziyah, mengatakan, jumlah pelanggaran hak normatif turun, 
yaitu karena selama ini pengawas ketenagakerjaan tidak mau menangani dan cenderung 
menyerahkannya ke mediator dan selanjutnya akan digugat di Pengadilan Hubungan Industrial 
(PHI). "Saya kita pernyataan Bu Menaker sangat keliru dan seharusnya Bu menaker mau 
membuka diri menerima laporan langsung soal kinerja pengawasan di tingkat kementerian dan 
propinsi," kata Timboel. 

Menurut Timboel, dinaikkannya status pengawas ke propinsi malah membuat masalah 
pengawasan jadi sulit. "Kami dari Opsi banyak melaporkan pelanggaran hak normatif ke propinsi 
dan lantai 7 Gedung Kemnaker tapi hingga saat ini tidak bisa diselesaikan. Jadi kinerja 
pengawasan Kemnaker masih buruk," kata dia. 
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Ia mengatakan, ada pengawas provinsi yang malah meminta pengurus Opsi untuk bekerja sama 
dengan perusahaan dan kasus distop. "Permintaan tersebut kami tolak," kata dia. 

Menurut Timboel, pengawas dan mediator sering lempar lempar kasus pelanggaran hak normatif 
buruh. "Sampai ada mediator memohon ke saya agar proses mediasi atas pelanggaran hak 
dibawa saja ke pengawas. Saya bilang, kami bawa sebagai perselisihan hak ke mediator karena 
pengawas ketenagakerjaan tidak mau memproses. Harusnya mediatot yang protes ke 
pengawas," kata dia. 

Menurut Timboel, adanya komite pengawasan ketenagakerjaan tidak efektif dan gagal 
menyelesaikan masalah secara sistemik. Komite pengawasan kurang mampu mengawal 
persoalan pelanggaran hak normatif buruh yang dilaporkan ke pengawas. "Harusnya komite 
berani meminta laporan-laporan yang sudah diterima pengawas dan mengawal proses 
penyelesaiannya, dan komite mempublikasi diri agar bisa dikenal buruh dan mau juga menerima 
laporan dari buruh," kata dia. 

Ia menegaskan, pelanggaran hak normatif buruh akan terus meningkat, apalagi dengan 
ketentuan baru di Peraturan Pemerintah (PP) 35/2021 tentang Uang Kompensasi yang Wajib 
Diberikan ke Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Saat Jatuh Tempo. 

Menurut Timboel, akan banyak pengusaha yang menyandera pekerja PKWT dengan tidak mau 
membayar uang kompensasi, kalau dituntut untuk dibayar maka pekerja beresiko tidak 
diperpanjang lagi. Apalagi dengan dibuka selebar lebarnya alih daya di pasal 66 UU Cipta kerja 
maka pekerja PKWT akan semakin banyak lagi karena 99 persen pekerja alih daya pasti di PKWT 
kan. 

Selama ini pekerja PKWT rentan mengalami pelanggaran hak normatif seperti upah minimum, 
upah lembur, jaminan sosial, dsb. "Saya pesimis dengan peran pengawas naker untuk 
kedepannya paska berlakunya UU cipta kerja dengan 4 Peraturan Pemerintahnya. Saat ini saja 
sudah buruk, apalagi dengan adanya ketentuan UU Cipta Kerja," kata dia. 

Timboel mengatakan, lemahnya pengawas terjadi dari satu Menaker ke Menaker berikutnya. 
Menaker Ida Fauziyah mau memperbaiki sistem pengawasan Ketenagakerjaan maka ke depan 
harus membuat sistem pengawasan mencontoh Ahok yaitu menerapkan instrumen qlue yang 
sejak dilaporkan oleh pekerja dan proses penanganan terus dipantau dengan ketentuan waktu 
yang pasti. 

"Jadi sejak dilaporkan adanya pelanggaran hak normatif buruh harus sudah dicek proses 
penanganannya dengan ukuran hasil dan waktu yang terukur. Hingga proses kunjungan 
pengawas ke perusahaan juga dipantau QLUE. Ada warna hijau, merah, kuning dsb sebagai 
bentuk pertanggungjawaban atas proses yang dilakukan pengawas," kata dia. 

Timboel mengatakan, bila ada pengawas yang main-main dalam bekerja sampai disuap maka 
harus diambil tindakan tegas. "Bu Menaker harus tegas, termasuk meminta gubernur tegas bila 
ada pengawas nakernya yang tidak jelas dalam bekerja. Bu Menaker jangan mau disuap, maka 
lagi meminta setoran dari pengawas ketenagakerjaan melalui dirjennya. Ini jangan sampai 
terjadi," kata dia. 

Menurut Timboel, Menaker harus berani memperbaiki sistem pengawasan ketenagakerjaan dan 
menghentikan dugaan praktik korup yang selama ini disampaikan Serikat Pekerja (SP)-Serikat 
Buruh (SB) yang terjadi baik di tingkat kementerian hingga propinsi. Bila perlu pejabat pengawas 
yang main-main langsung diganti. " Saya masih menaruh harapan adanya perbaikan di 
pengawasan ketenagakerjaan ke depan, dan Bu Menaker bisa membuat legacy baik buat buruh," 
kata dia. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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neutral - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Kita pada posisi menjaga suasana 
yang sudah mulai melandai, kemudian positivity rate turun, BOR-nya juga turun. Ini yang 
memang harus kita jaga semuanya 

positive - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Kita juga berharap seluruh 
kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang akan berdampak ke daerah semua dengan 
pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana menjaga supaya yang sudah kondusif, yang sudah 
melandai, ini semuanya bisa terproteksi 

 

Ringkasan 

SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 
Muhadjir Effendy memutuskan untuk melarang mudik Lebaran tahun 2021. Larangan ini berlaku 
untuk seluruh ASN, TNI/Polri BUMN karyawan swasta, pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. 

 

MUDIK LEBARAN DILARANG, GUBERNUR JATIM KHOFIFAH BILANG BEGINI 

SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 
Muhadjir Effendy memutuskan untuk melarang mudik Lebaran tahun 2021. Larangan ini berlaku 
untuk seluruh ASN, TNI/Polri BUMN karyawan swasta, pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. 

Menanggapi keputusan pemerintah tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa 
meminta seluruh pihak untuk menjaga kondisi penyebaran COVID-19 yang mulai melandai. "Kita 
pada posisi menjaga suasana yang sudah mulai melandai, kemudian positivity rate turun, BOR-
nya juga turun. Ini yang memang harus kita jaga semuanya," ujar Khofifah di Gedung Negara 
Grahadi, Jumat (26/3/2021). 

Ketua Umum PP Muslimat NU itu berharap, kebijakan pemerintah pusat yang berdampak 
langsung ke daerah, sudah melalui pertimbangan yang tepat. Pasalnya, kondisi penyebaran 
COVID-19 di Indonesia khususnya Jatim mulai melandai. 
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"Kita juga berharap seluruh kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang akan berdampak ke 
daerah semua dengan pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana menjaga supaya yang sudah 
kondusif, yang sudah melandai, ini semuanya bisa terproteksi," pungkas Khofifah. 

Diketahui, larangan mudik Lebaran ini berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Keputusan itu diambil 
dari rapat tingkat menteri (RTM) yang dipimpin oleh Menko PMK. Larangan mudik dilakukan 
untuk mengurangi penyebaran COVID-19. 

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PANRB) Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 
Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

(shf). 
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positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Ditetapkan bahwa 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, 
Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat 
untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali 
betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira kita berharap kepada seluruh 
pekerja, baik pekerja formal maupun informal untuk membatasi kegiatan luar kota 

positive - Johnny Darmawan (Wakil Ketua Bidang Perindustrian Kadin) Ya kalau aturannya 
mereka jadi harus kerja, ya buntutnya jadi meningkatkan produktivitas. Contoh Desember 
kemarin (2020), itu kan dilarang juga, PMI langsung naik di Januari, jadi bisa meningkatkan, tapi 
dampak keekonomiannya berapa besar, saya masih belum tahu 

positive - Johnny Darmawan (Wakil Ketua Bidang Perindustrian Kadin) Jadi ya mudah-mudahan 
jualan bisa lebih banyak karena permintaan meningkat dan itu bisa dipenuhi 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy 
mengungkapkan larangan mudik lebaran 2021 berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk 
pegawai. Mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota 
TNI, hingga Polri, dan berlaku juga untuk non-PNS alias pegawai swasta. "Ditetapkan bahwa 
2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, karyawan swasta maupun pekerja 
mandiri dan seluruh masyarakat," ujar Muhadjir dalam konferensi pers pada Jumat (26/3). 
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LARANGAN MUDIK BERLAKU UNTUK PNS HINGGA PEGAWAI SWASTA 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir 
Effendy mengungkapkan larangan mudik lebaran 2021 berlaku bagi seluruh masyarakat, 
termasuk pegawai. Mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
Anggota TNI, hingga Polri, dan berlaku juga untuk non-PNS alias pegawai swasta. 

"Ditetapkan bahwa 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, karyawan 
swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat," ujar Muhadjir dalam konferensi pers 
pada Jumat (26/3). 

Untuk itu, ia meminta agar kementerian/lembaga dan seluruh pihak yang terlibat segera 
memberi sosialisasi larangan mudik ini kepada pegawai masing-masing. Larangan mudik sendiri 
akan diberlakukan pada 6-17 Mei 2021. 

"Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan 
pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam 
keadaan mendesak dan perlu," jelasnya. 

Muhadjir mengatakan larangan mudik ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 
Nantinya, aturan resmi akan dikeluarkan oleh Polri dan Kementerian Perhubungan. 

Kendati begitu, pemerintah tetap memberi cuti hari raya Idulfitri, tapi hanya satu hari. Sebagai 
ganti mudik, pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos). 

Terkait larangan mudik bagi pegawai, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengimbau agar 
seluruh pekerja bisa menaatinya, khususnya terkait perjalanan ke luar kota. Namun, ketentuan 
lebih rinci tetap menunggu arahan dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19. 

"Saya kira kita berharap kepada seluruh pekerja, baik pekerja formal maupun informal untuk 
membatasi kegiatan luar kota," ujar Ida pada kesempatan yang sama. 

Sementara dari kalangan dunia usaha menyambut baik kebijakan ini. Sebab, larangan mudik dan 
pemangkasan jumlah hari cuti bisa membuat hari kerja pegawai bertambah. 

Menurut Anggota sekaligus Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) Johnny Darmawan, hal ini pada akhirnya bisa memberi kontribusi positif pada 
produktivitas perusahaan. Hal ini pernah terbukti pada larangan berpergian di akhir tahun lalu. 

"Ya kalau aturannya mereka jadi harus kerja, ya buntutnya jadi meningkatkan produktivitas. 
Contoh Desember kemarin (2020), itu kan dilarang juga, PMI langsung naik di Januari, jadi bisa 
meningkatkan, tapi dampak keekonomiannya berapa besar, saya masih belum tahu," kata 
Johnny kepada CNNIndonesia.com . 

Namun setidaknya, kata Johnny, tentu ada potensi peningkatan pendapatan. Apalagi permintaan 
biasanya meningkat jelang hari raya Idulfitri. 

"Jadi ya mudah-mudahan jualan bisa lebih banyak karena permintaan meningkat dan itu bisa 
dipenuhi," imbuhnya. 

Sementara dari sisi pengeluaran, menurutnya, bila pemerintah sudah menyatakan pegawai tetap 
masuk kerja. Maka, seharusnya tidak ada pemberian uang lembur karena sudah masuk sebagai 
gaji bulanan. 

Hanya bedanya, biasanya gaji bulanan diberikan untuk misal 20 hari kerja karena selebihnya 
sudah dipotong akhir pekan dan cuti bersama, kini gaji bulanan itu untuk 23-25 hari kerja misal 
karena cuti bersamanya dipangkas. 
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over time . Kecuali pemerintah bilang harus libur, tapi kami pekerjakan, itu biasanya diberikan 
over time, " jelasnya. 

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno berpandangan 
pengusaha pasti setuju dengan larangan mudik dari pemerintah. Hal ini bukan semata-mata 
karena berpotensi menguntungkan pengusaha, tapi bisa menekan potensi penyebaran virus. 

"Untuk alasan kesehatan kami pasti setuju. Kalau pun mau kirim uang hasil THR kepada orang 
tua di tanah kelahiran, bisa dilakukan transfer saja, sehingga tetap ada support ke peningkatan 
ekonomi di desa," pungkasnya. 

(uli/sfr). 
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Judul Kemenhub Segera Buat Regulasi Pembatasan Perjalanan 
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Narasumber 

neutral - Budi Setiyadi (Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan) Tadi malam kami 
sudah rapat intensif tentang rencana perubahan aturan dari Satgas Covid-19 yang mengatur 
persyaratan perjalanan untuk darat, laut, kereta api, dan udara. Saat ini masih dalam tahap 
finalisasi 

negative - Budi Setiyadi (Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan) Tadi malam 
sudah diputuskan, ada klausul pasal yang nantinya masing-masing dirjen akan mengatur 
masalah teknis pembatasan perjalanan 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) (Kriteria) urgensinya akan ditentukan instansi lembaga dia bekerja. Masing-
masing instansi panduan akan diatur Menpan RB sedangkan berkaitan karyawan perusahaan 
oleh Kemenaker 

 

Ringkasan 

JAKARTA -- Pemerintah hari ini resmi memutuskan untuk melarang mudik Lebaran Idul Fitri 
2021. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi 
memastikan ada regulasi yang dikeluarkan terkait pembatasan perjalanan. 

 

KEMENHUB SEGERA BUAT REGULASI PEMBATASAN PERJALANAN 

JAKARTA -- Pemerintah hari ini resmi memutuskan untuk melarang mudik Lebaran Idul Fitri 
2021. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi 
memastikan ada regulasi yang dikeluarkan terkait pembatasan perjalanan. 

"Tadi malam kami sudah rapat intensif tentang rencana perubahan aturan dari Satgas Covid-19 
yang mengatur persyaratan perjalanan untuk darat, laut, kereta api, dan udara. Saat ini masih 
dalam tahap finalisasi," kata Budi dalam konferensi video bersama Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK), Jumat (26/3). 
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Budi memastikan, nantinya dari setiap ditjen moda transportasi di Kemenhub akan membuat 
surat edaran (SE). Budi menuturkan, SE tersebut berkaitan dengan regulasi teknis dalam 
operasional masing-masing moda transportasi. 

"Tadi malam sudah diputuskan, ada klausul pasal yang nantinya masing-masing dirjen akan 
mengatur masalah teknis pembatasan perjalanan," ujar Budi. 

Sebab, lanjut Budi, tidak semua dilarang mudik. Budi mengatakan bagi masyarakat yang harus 
melakukan perjalanan dinas dan sebagainya tetap harus diakomodir terkait moda 
transportasinya. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir 
Effendy menegaskan masyarakat tetap diimbau untuk tidak melakukan perjalanan mudik, kecuali 
dalam kebutuhan yang genting. "(Kriteria) urgensinya akan ditentukan instansi lembaga dia 
bekerja. Masing-masing instansi panduan akan diatur Menpan RB sedangkan berkaitan karyawan 
perusahaan oleh Kemenaker," ungkap Muhadjir. 

Pada rapat Persiapan Hari Raya Idul Fitri 2021 hari ini (26/3), Muhadjir memutuskan untuk 
meniadakan kegiatan mudik Lebaran Idul Fitri 2021. Larangan tersebut berlaku baik untuk 
aparatur sipil negara, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh 
masyarakat. 

Larangan mudik akan berlaku pada sebelum dan sesudah 6-17 Mei 2021. Pemerintah mengimbau 
pada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, 
kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu. 
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positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat 
dia bekerja. Panduannya akan diatur oleh Kemenpan dan RB, sedangkan untuk tanggung jawab 
perusahaan akan diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir 
Effendy melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021, kecuali dalam keadaan mendesak. 
"Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja. 
Panduannya akan diatur oleh Kemenpan dan RB, sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan 
akan diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri," papar 
Muhadjir. 

 

MUDIK LEBARAN DILARANG, KECUALI PUNYA KEPERLUAN MENDESAK 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), 
Muhadjir Effendy melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021, kecuali dalam keadaan 
mendesak. 

Menko PMK mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan hasil keputusan 
rapat tingkat menteri yang diselengarakan 26 Maret 2021 di kantor Kemenko PMK, ditetapkan 
bahwa mudik Lebaran 2021ditiadakan. Ini berlaku untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), 
pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun TNI/Polri, pegawai swasta dan seluruh 
masyarakat Indonesia. Hal ini untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi Covid-
19 yang telah dilakukan. 

"Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja. 
Panduannya akan diatur oleh Kemenpan dan RB, sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan 
akan diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri," papar 
Muhadjir. (qlh). 
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Narasumber 

neutral - Taufik (Senior Supervisor Communication & Relation PT Pertamina MOR VII Sulawesi 
Selatan) Harapannya pada tahun 2021, forum CSR Kulon Progo dapat mendukung program 
Jagaku dengan menggandeng perusahaan yang tergabung pada keanggotaan forum untuk 
menjadi donatur kegiatan 

neutral - Nur Wahyudi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten 
Kulonprogo) Bentuk kegiatannya berupa pemberian perlindungan atau jaminan social 
ketenagakerjaan kepada masyarakat pekerja sektor formal maupun sektor informal melalui 
Program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian 
(JKM) 

positive - Agus Sudarmadi (Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai)) Skema pembiayaan 
bantuan sosial yang saat ini anggarannya ada di Dinas Sosial yang ditujukan bagi pekerja rentan 
(penderes kelapa), dapat menjadi masukan untuk tahun berikutnya agar bentuk manfaat 
bantuan sosial diwujudkan dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, sama halnya 
dengan pekerja rentan lain yang ada di lingkup Baznas Kulon Progo 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan DIY meluncurkan program Jagaku 2021. Kepala BPJS Ketenagakerjaan 
Kulon Progo Taufiq Nurrahman mewakili Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan DIY 
menyampaikan Program CSR Jagaku tahun 2021 sebagai bentuk nyata komitmen bersama dari 
Bupati Kulon Progo beserta stakeholder dalam rangka menekan angka kemiskinan atas segala 
risiko sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat pekerja khususnya tenaga pendidik TK/PAUD 
tidak terkecuali juga pekerja sektor informal. 
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BPJS KETENAGAKERJAAN LUNCURKAN PROGRAM JAGAKU 2021 

KULONPROGO (KRJogja.com) - BPJS Ketenagakerjaan DIY meluncurkan program Jagaku 2021. 
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kulon Progo Taufiq Nurrahman mewakili Kepala Kantor BPJS 
Ketenagakerjaan DIY menyampaikan Program CSR Jagaku tahun 2021 sebagai bentuk nyata 
komitmen bersama dari Bupati Kulon Progo beserta stakeholder dalam rangka menekan angka 
kemiskinan atas segala risiko sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat pekerja khususnya 
tenaga pendidik TK/PAUD tidak terkecuali juga pekerja sektor informal. 

"Harapannya pada tahun 2021, forum CSR Kulon Progo dapat mendukung program Jagaku 
dengan menggandeng perusahaan yang tergabung pada keanggotaan forum untuk menjadi 
donatur kegiatan," ungkap Taufik, Jumat (26/3). 

Sebelumnya pelaksanaan program CSR Jagaku Tahun 2019 terdapat lima donatur CSR yaitu PT. 
Sung Chang Indonesia, BPR Bank Pasar Kulon Progo, Perumda Aneka Usaha, PT. Putra Patria 
Adikarsa, dan Infaq Shodaqah dari Disnakertrans Kulon Progo, yang keseluruhannya 
memberikan kontribusi perlindungan kepada tenaga pendidik/guru TK/PAUD dan pelaku UMKM 
dengan total keseluruhan sejumlah 138 orang di wilayah Kulon Progo selama satu tahun. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Drs. Nur Wahyudi, M. M, 
dalam mengungkapkanforum CSR ini dapat mendukung serta berkontribusi dalam program 
Jagaku tahun 2021. 

"Bentuk kegiatannya berupa pemberian perlindungan atau jaminan social ketenagakerjaan 
kepada masyarakat pekerja sektor formal maupun sektor informal melalui Program BPJS 
Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," jelas 
Wahyudi. 

Perlindungan tersebut dapat diberikan selama periode waktu tertentu (6 bulan sd 12 bulan) 
melalui kerjasama/sinergi CSR Perusahaan dan/atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran dari 
program Jagaku 2021 ini ditujukan kepada tenaga pendidik guru TK/Paud yang berada di bawah 
pembiayaan tiap desa/kalurahan. Data pendidik tersebut akan dikolaborasikan dengan 
Dinpermades Kab. Kulon Progo sehingga tepat sasaran. 

Konsep dari program Jagaku tahun diarahkan untuk jangka waktu 6 bulan, agar mengoptimalkan 
perluasan cakupan pekerja yang tercover (tidak menutup kemungkinan diluar tenaga pendidik). 
Langkah berikutnya akan dilakukan edukasi serta sosialisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada 
penerima manfaat CSR agar iuran yang sebelumnya dicover dalam pembiayaan CSR dilanjutkan 
secara mandiri oleh peserta/penerima program Jagaku diharapkan melalui program ini dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja Kulon Progo. 

Agus Sudarmadi dari Bidang Kesra Kabupaten Kulon Progo, menyampaikan bahwa pemerintah 
daerah sangat mengapresiasi program Jagaku yang sudah berjalan di wilayahnya. 

"Skema pembiayaan bantuan sosial yang saat ini anggarannya ada di Dinas Sosial yang ditujukan 
bagi pekerja rentan (penderes kelapa), dapat menjadi masukan untuk tahun berikutnya agar 
bentuk manfaat bantuan sosial diwujudkan dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, 
sama halnya dengan pekerja rentan lain yang ada di lingkup Baznas Kulon Progo," ujar Agus. 
(Aje). 
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Narasumber 

positive - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Terkait dengan mudik 2021, pada 
prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan 
Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan 
tracing pada mereka yang mereka yang akan berpergian 

positive - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Pasti terjadi lonjakan. Program vaksinasi 
membuat masyarakat ingin bepergian. Ada juga PPnBM 0 persen dan penggunaan tes genose 
yang membuat orang confident bepergian 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Cuti bersama Idul Fitri satu hari ada, tapi enggak boleh ada aktivitas mudik. 
Pemberian bansos akan diberikan 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh 
ASN/TNI-Polri karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 
2021 dan sebelum itu dan sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat 
untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali 
betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu 

neutral - Doni Monardo (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)) Kebijakan 
publik akan dikeluarkan dalam rapat tingkat Menteri dipimpin Bapak Menko. Kita harus bersabar. 
Dalam waktu tidak lama, Bapak Menko (Airlangga) selaku Ketua Komite akan memimpin rapat 
sehingga keputusan itu akan jadi dasar kita semua 

positive - Doni Monardo (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)) Dengan 
karyawan swasta kami juga koordinasi dengan Ketua Kadin atas perintah Pak Menko dan Bu 
Menaker sifatnya mengimbau. Kami harap pimpinan perusahaan ingatkan karyawannya untuk 
bersabar dulu 
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positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti 
bersama. Setelah dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 
7 hari menjadi hanya tinggal 2 hari saja 

neutral - Raden Pardede (Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid) Jadi ada 
kemungkinan. Saya belum boleh mengumumkan ini secara resmi karena harus presiden, bahwa 
kita sudah menyiapkan kemungkinan besar untuk melakukan pelarangan mudik 

positive - Raden Pardede (Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (KPC-PEN)) Kami memang kemungkinan akan menerapkan apa yang kita 
lakukan tahun lalu. Jadi akan ada pembatasan untuk mudik 

negative - Trubus Rahadiansyah (Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti) Karena Covid-
19 masih tinggi penularannya, meskipun angkanya beberapa hari ini mengalami penurunan, tapi 
kan tidak berarti Covid-19 sudah hilang 

negative - Trubus Rahadiansyah (Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti) Jangan sampai 
usaha selama setahun berperang lawan Covid-19 menjadi sia-sia, kalau nanti akhirnya, dengan 
adanya mudik diperbolehkan ini, kemudian terjadi penularan tinggi lagi. Harusnya belajar dari 
pengalaman libur-libur sebelumnya, seperti sesudah libur Natal dan Tahun, rumah sakit jadi 
penuh 

negative - Trubus Rahadiansyah (Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti) Jangan sampai 
usaha selama setahun berperang lawan Covid-19 menjadi sia-sia, kalau nanti akhirnya, dengan 
adanya mudik diperbolehkan ini, kemudian terjadi penularan tinggi lagi. Harusnya belajar dari 
pengalaman libur-libur sebelumnya, seperti sesudah libur Natal dan Tahun, rumah sakit jadi 
penuh. 

neutral - Trubus Rahadiansyah (Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti) Dinas 
Perhubungan harus koordinasi dengan kepolisian dan kepala daerah 

positive - Pandu Riono (Epidemiolog Universitas Indonesia) Terutama adalah di daerah-daerah 
tujuan mudik. Dan tujuan biasanya kan kita mengunjungi orang tua atau keluarga yang lebih 
tua. Nah, sekarang sampai menjelang Idul Fitri, kita punya waktu untuk memprioritaskan lansia 
di daerah-daerah tujuan mudik 

negative - Pandu Riono (Epidemiolog Universitas Indonesia) Karena yang masuk rumah sakit 
akibat dampak mobilitas penduduk itu adalah lansia. Mereka yang masuk rumah sakit dan 
sebagian akan meninggal. Kalau ada sebagian, bukan semua berarti ya. Risiko itu lebih tinggi 
pada kelompok lansia 

negative - Pandu Riono (Epidemiolog Universitas Indonesia) Karena yang masuk rumah sakit 
akibat dampak mobilitas penduduk itu adalah lansia. Mereka yang masuk rumah sakit dan 
sebagian akan meninggal. Kalau ada sebagian, bukan semua berarti ya. Risiko itu lebih tinggi 
pada kelompok lansia. 

neutral - Pandu Riono (Epidemiolog Universitas Indonesia) Selama ada penularan tapi tidak 
bergejala, tidak ada yang masuk rumah sakit dan angka kematiannya rendah atau yang rumah 
sakit terbatas atau sedikit. Pandemi ini sudah memberikan harapan untuk terkendali kan, sambil 
kita terus melakukan upaya perluasan vaksinasi supaya nanti penularannya bisa ditekan 

positive - Pandu Riono (Epidemiolog Universitas Indonesia) Ini juga bisa sebagai dorongan. 
Sebagai pemacu. Kan kita prioritaskan daerah-daerah tujuan mudik 
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Ringkasan 

Kebijakan mudik Lebaran 2021 awalnya menjadi polemik. Pemerintah sempat tak satu suara. 
Ada pejabat yang setuju, tapi ada juga yang isyaratkan bakal melarang. Namun, pada Jumat 
(26/3/2021), pemerintah akhirnya resmi melarang mudik pada Lebaran tahun ini. 

 

SPECIAL CONTENT: MUDIK RESMI DILARANG PEMERINTAH, BAGAIMANA 
PENGAWASANNYA? 

Jakarta - Kebijakan mudik Lebaran 2021 awalnya menjadi polemik. Pemerintah sempat tak satu 
suara. Ada pejabat yang setuju, tapi ada juga yang isyaratkan bakal melarang. Namun, pada 
Jumat (26/3/2021), pemerintah akhirnya resmi melarang mudik pada Lebaran tahun ini. 

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, 
Selasa (16/3/2021), menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan melarang masyarakat untuk 
mudik Lebaran tahun ini. 

Dasarnya, beberapa program yang dilakukan pemerintah baru-baru ini seperti vaksinasi, 
menambah rasa percaya diri masyarakat. Selain itu, dia memperkirakan potensi terjadinya 
lonjakan orang mudik untuk Lebaran 2021. 

"Terkait dengan mudik 2021, pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. 
Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama 
dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang mereka yang akan berpergian," kata 
Menhub Budi Karya dalam rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021). 

"Pasti terjadi lonjakan. Program vaksinasi membuat masyarakat ingin bepergian. Ada juga 
PPnBM 0 persen dan penggunaan tes genose yang membuat orang confident bepergian," ucap 
Budi Karya sambil memprediksi. 

Sebagian pihak menganggap kebijakan Menhub kontradiktif dengan kondisi penyebaran kasus 
COVID-19 di tanah air. Tingkat positivity rate Indonesia sampai pertengahan Maret 2021 masih 
mencapai 13,47%, masih jauh di atas batas WHO yang hanya 5 persen. 

Ketika Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah atau Lebaran 2021, Indonesia diprediksi masih dalam 
situasi pandemi COVID-19. Pada Lebaran tahun lalu, pemerintah memilih memutuskan melarang 
mudik dan tahun ini pun akhirnya kebijakan serupa diambil. 

Keputusan resmi pemerintah melarang mudik tahun ini tidak lain berdasarkan pertimbangan 
risiko penularan COVID-19. Pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021. 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, 
mengungkapkan, angka penularan dan kematian akibat COVID-19 masih tinggi, terutama pasca 
libur panjang. 

"Cuti bersama Idul Fitri satu hari ada, tapi enggak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian bansos 
akan diberikan," terang Muhadjir di Jakarta, Jumat (26/3/2021). 

"Mekanisme pergerakan orang dan barang akan diatur kementerian dan lembaga terkait. Untuk 
kegjatan keagaman dalam rangka menyambut Ramadan akan diatur Kemenag, dan 
berkonsultasi dengan organisasi keagamanan," ujar pria berusia 64 tahun ini. 

Menurut Muhadjir, kebijakan melarang mudik pada lebaran tahun ini diambil sesuai arahan 
Presiden Joko Widodo pada 23 Maret 2021. Mengenai aturan resmi tentang larangan mudik 
selanjutnya bakal diatur oleh Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Seluruh 
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kementerian dan lembaga juga diminta mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai 
peniadaan mudik ini. 

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN/TNI-Polri karyawan 
swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat," jelas Muhadjir. 

"Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 dan sebelum itu 
dan sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak 
melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul 
dalam keadaan mendesak dan perlu," paparnya. 

Kebijakan ini sekaligus menepis pernyataan Menhub Budi Karya, yang sebelumnya bahkan sudah 
menetapkan tujuh ketentuan penyelenggaraan angkutan Lebaran, di antaranya, pertama, terus 
mensosialisasikan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat keberangkatan, selama 
perjalanan, sampai di tempat kedatangan. 

Kedua, menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, udara. Ketiga, memastikan 
kelaikan sarana dan prasarana transportasi. Keempat, meningkatkan ketertiban dan keamanan 
pada simpul-simpul transportasi. Kelima, melaksanakan koordinasi intensif dengan pemangku 
kepentingan antara lain Korlantas POLRI, PU, Jasa Marga, pemda, hingga operator jasa 
transportasi dengan membentuk posko-posko bersama. 

Keenam, melakukan rekayasa lalu lintas untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan 
angkutan Lebaran . Ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan 
lebaran dimulai dari persiapan sampai dengan pasca pelaksanaan. 

Pernyataan Menhub Budi Karya soal mudik tahun ini memang menimbulkan pro dan kontra di 
masyarakat. Bahkan, menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni 
Monardo, ketika pernyataan dilontarkan Menhub, sesungguhnya keputusan resmi soal kebijakan 
mudik Lebaran 2021, belum dimiliki pemerintah. 

Kepastian terkait mudik Lebaran 2021, kata Doni, mesti menunggu keputusan rapat Komite 
Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menko Perekonomian 
Airlangga Hartarto. 

"Kebijakan publik akan dikeluarkan dalam rapat tingkat Menteri dipimpin Bapak Menko. Kita 
harus bersabar. Dalam waktu tidak lama, Bapak Menko (Airlangga) selaku Ketua Komite akan 
memimpin rapat sehingga keputusan itu akan jadi dasar kita semua," ujar Doni Monardo dalam 
konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021). 

Doni mengingatkan bahwa berdasarkan fakta empiris, tidak adanya pelarangan aktivitas 
masyarakat ketika libur panjang maupun libur-libur hari raya keagamaan diiringi dengan 
peningkatan kasus penularan COVID-19. 

Beberapa waktu terakhir dia diperintahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk 
memperketat aktivitas masyarakat ketika libur panjang seperti Hari Raya Imlek, Isra Mi'raj, dan 
Nyepi. Kala itu dilakukan pembatasan sehingga untuk ASN, Pegawai BUMN, TNI, Polri dilarang 
keluar kota. 

Dia juga mengimbau pihak swasta untuk tidak mengizinkan karyawannya bepergian saat masih 
dalam situasi pandemi COVID-19, seperti yang dilakukan ASN, TNI, dan Polri. Kepatuhan yang 
ditunjukkan beberapa waktu terakhir, khususnya ketika libur panjang, menurut Doni, mampu 
menekan jumlah kasus COVID-19 sampai 25,42 persen. 
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Masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro juga 
membuat Bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rata-rata sudah di bawah 50 persen. Doni 
merasa kebijakan ini perlu dipertahankan. 

"Dengan karyawan swasta kami juga koordinasi dengan Ketua Kadin atas perintah Pak Menko 
dan Bu Menaker sifatnya mengimbau. Kami harap pimpinan perusahaan ingatkan karyawannya 
untuk bersabar dulu," kata Doni. 

Selain itu, kebijakan Menhub mengenai tidak adanya larangan mudik juga bisa bersinggungan 
dengan SKB 3 Menteri mengenai libur Lebaran 2021. Pemerintah telah menyepakati serta 
merevisi cuti bersama 2021 demi menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia. 

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. 

"Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti bersama. Setelah 
dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 7 hari menjadi 
hanya tinggal 2 hari saja," ungkap Muhadjir dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko PMK, 
pada Senin (22/02/2021) seperti dilansir laman Setkab. 

Cuti bersama yang dipangkas pada Lebaran 2021 adalah tanggal 7, 18, 19 Mei. Sebelumnya, 
tiga hari tersebut merupakan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. 
Kebijakan Menhub Budi Karya seperti tidak sejalan dengan SKB ini. 

Di sisi lain, pemerintah malah mengisyaratkan untuk melarang mudik pada Lebaran 2021. Komite 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) bersama dengan Kepolisian, 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga Kementerian Dalam Negeri telah berdiskusi 
sebelum mengambil kebijaka tersebut. 

"Jadi ada kemungkinan. Saya belum boleh mengumumkan ini secara resmi karena harus 
presiden, bahwa kita sudah menyiapkan kemungkinan besar untuk melakukan pelarangan 
mudik," ungkap Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (KPC-PEN), Raden Pardede dalam webinar, Kamis (25/3/2021). 

Selain itu, pemerintah bakal mengatur tentang perayaan lebaran serta transportasi selama masa 
mudik nanti. Raden menyatakan, kebijakan yang diambil tahun ini kemungkinan serupa dengan 
tahun lalu. 

"Kami memang kemungkinan akan menerapkan apa yang kita lakukan tahun lalu. Jadi akan ada 
pembatasan untuk mudik," kata Raden. 

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, langkah tak 
melarang mudik dari Kementrian Perhubungan adalah kebijakan yang terburu-buru. 

"Karena Covid-19 masih tinggi penularannya, meskipun angkanya beberapa hari ini mengalami 
penurunan, tapi kan tidak berarti Covid-19 sudah hilang," kata Trubus kepada Liputan6.com . 

Menurut dia, Kementrian Perhubungan hanya memikirkan dampak dari Covid-19 kepada para 
pelaku usaha di moda transportasi darat, laut dan udara yang selama setahun ini mati suri. 
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"Tapi di sini juga menunjukkan kurangnya koordinasi dan ego sektoral tinggi. Ini mencerminkan 
kurangnya kolaborasi (di pemerintahan)." Kebijakan mengizinkan mudik, kata Trubus, juga 
berpotensi menimbulkan penularan tinggi dari Covid-19. 

"Jangan sampai usaha selama setahun berperang lawan Covid-19 menjadi sia-sia, kalau nanti 
akhirnya, dengan adanya mudik diperbolehkan ini, kemudian terjadi penularan tinggi lagi. 
Harusnya belajar dari pengalaman libur-libur sebelumnya, seperti sesudah libur Natal dan Tahun, 
rumah sakit jadi penuh." Trubus mengakui, sulit melarang masyarakat untuk tidak mudik. Ia 
berkaca pada pengalaman tahun lalu ketika pemerintah sudah melarang, namun banyak 
masyarakat yang mencari jalur-jalur alternatif untuk tetap pulang ke kampung halaman. 

Ia pun berharap pemerintah bisa lebih ketat dalam melakukan pengawasan tahun ini. "Dinas 
Perhubungan harus koordinasi dengan kepolisian dan kepala daerah," ucap dia. 

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, juga mengakui, sulit untuk melarang 
masyarakat Indonesia untuk tidak mudik. Dia khawatir masyarakat malah masih ada yang tetap 
pergi dengan sembunyi-bunyi, yang dampaknya lebih berbahaya, karena tidak terkontrol. 

Setelah melarang mudik, pemerintah juga diminta mengawasi ketat warga yang berusaha tetap 
mudik dengan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil. Jika itu terjadi, Pandu 
mencemaskan daerah-daerah yang menjadi tujuan mudik, yang para lansianya belum divaksin. 

"Terutama adalah di daerah-daerah tujuan mudik. Dan tujuan biasanya kan kita mengunjungi 
orang tua atau keluarga yang lebih tua. Nah, sekarang sampai menjelang Idul Fitri, kita punya 
waktu untuk memprioritaskan lansia di daerah-daerah tujuan mudik," ujar Pandu Riono ketika 
dihubungi Liputan6.com . 

"Karena yang masuk rumah sakit akibat dampak mobilitas penduduk itu adalah lansia. Mereka 
yang masuk rumah sakit dan sebagian akan meninggal. Kalau ada sebagian, bukan semua berarti 
ya. Risiko itu lebih tinggi pada kelompok lansia." Itu mengapa Pandu berulangkali meminta 
vaksinasi terhadap lansia di Indonesia diprioritaskan dan dimaksimalkan. Dia berharap sebelum 
Lebaran 2021, bisa dijadikan momentum vaksinasi lebih luas kepada lansia. Sebab, Pandu 
menyatakan, keuntungan vaksinasi pada lansia nanti adalah kasus kematian yang akan 
menurun. Jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit juga dia yakini bisa bakal menurun. 

"Selama ada penularan tapi tidak bergejala, tidak ada yang masuk rumah sakit dan angka 
kematiannya rendah atau yang rumah sakit terbatas atau sedikit. Pandemi ini sudah memberikan 
harapan untuk terkendali kan, sambil kita terus melakukan upaya perluasan vaksinasi supaya 
nanti penularannya bisa ditekan," katanya. 

Hal tersebut juga bisa menjadi peringatan bahwa mudik bisa membahayakan para orang tua di 
daerah. Apalagi bila para orang tua itu belum divaksinasi. "Ini juga bisa sebagai dorongan. 
Sebagai pemacu. Kan kita prioritaskan daerah-daerah tujuan mudik," tutur Pandu. 
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Narasumber 

positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (PHI &amp; Jamsos)) Tujuan dari pelaksanaan Rakornas ini di antaranya adalah 
penguatan aspek teknik dan manajerial pengawas ketenagakerjaan; penyamaan persepsi konsep 
pemeriksaan, pengujian, kelembagaan pengawas ketenagakerjaan; juga mensosialisasikan 
peraturan perundang-undangan terbaru bidang ketenagakerjaan dan mencermati perubahan 
kebijakan ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), merumuskan kebijakan yang 
disebut "sembilan lompatan besar" Ketenagakerjaan. Kebijakan itu disebutkan merupakan 
respons atas tantangan yang muncul di dunia ketenagakerjaan dampak kemajuan teknologi dan 
sistem digitalisasi. Melansir Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
mengatakan, berdasarkan penelitian McKinsey, diperkirakan sebanyak 23 juta pekerjaan akan 
hilang. 

 

SEMBILAN FOKUS STRATEGI DITJEN BINWASNAKER HADAPI TANTANGAN 
KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), merumuskan 
kebijakan yang disebut "sembilan lompatan besar" Ketenagakerjaan. 

Kebijakan itu disebutkan merupakan respons atas tantangan yang muncul di dunia 
ketenagakerjaan dampak kemajuan teknologi dan sistem digitalisasi. 

Melansir Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, 
berdasarkan penelitian McKinsey, diperkirakan sebanyak 23 juta pekerjaan akan hilang. 



 

109 
 

Kendati demikian, diperkirakan juga akan ada 27 juta hingga 46 juta pekerjaan baru yang akan 
tumbuh. 

Untuk mengantisipasi tumbuhnya pekerjaan dan kompetensi baru tersebut, dibutuhkan program 
peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang mumpuni. 

Adapun poin penting dari sembilan lompatan besar tersebut antara lain; reformasi birokrasi, 
ekosisten digital siap kerja, tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja), link and match 
ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan yang 
kesembilan adalah reformasi pengawasan. 

Sebagai aktualisasi dari sembilan lompatan besar tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) 
melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2021 yang 
diikuti pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia secara hybrid, di bilangan Mangga Dua, 
Jakarta Utara, Rabu (24/3/2021) lalu. 

Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang menyatakan kegiatan ini menjadi langkah awal 
Binwasnaker terhadap komitmen mewujudkan salah satu poin dari sembilan lompatan besar 
Kemnaker . 

"Tujuan dari pelaksanaan Rakornas ini di antaranya adalah penguatan aspek teknik dan 
manajerial pengawas ketenagakerjaan; penyamaan persepsi konsep pemeriksaan, pengujian, 
kelembagaan pengawas ketenagakerjaan; juga mensosialisasikan peraturan perundang-
undangan terbaru bidang ketenagakerjaan dan mencermati perubahan kebijakan 
ketenagakerjaan," kata Haiyani dalam keterangannya, Jumat (26/3/2021). 

Selain itu, kata Haiyani Rumondang, tujuan dari Rakornas adalah mempererat soliditas dan 
solidaritas pengawas ketenagakerjaan yang berada di selururh Indonesia serta memperkuat 
sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder . 

Pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut, juga 
ditandatangani komitmen bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan 
Industrial, oleh Dirjen Binwasnaker dan K3 bersama Plt Dirjen PHI dan Jamsos. 

Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk melaksanakan salah 
satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan. 

(*/). 
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neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Cuti bersama Idul Fitri satu hari tetap ada. Namun tidak boleh ada aktivitas 
mudik 

 

Ringkasan 

Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk mudik lebaran. Pemberlakuan aturan larangan 
mudik dimulai pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021 mendatang. Menteri Koordinator bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, cuti bersama 
tetap diberikan kepada masyarakat yakni satu hari saja. Namun tetap masyarakat tidak 
diperbolehkan untuk melakukan aktivitas mudik. SKB 3 Menteri ini mengatur tentang Perubahan 
Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 
4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

 

MUDIK LEBARAN DILARANG BUAT SEMUA TANPA TERKECUALI, CUTI BERSAMA 
TETAP ADA 

JAKARTA - Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk mudik lebaran. Pemberlakuan aturan 
larangan mudik dimulai pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021 mendatang. Menteri Koordinator bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, cuti bersama 
tetap diberikan kepada masyarakat yakni satu hari saja. Namun tetap masyarakat tidak 
diperbolehkan untuk melakukan aktivitas mudik. 

"Cuti bersama Idul Fitri satu hari tetap ada. Namun tidak boleh ada aktivitas mudik," ujarnya 
dalam acara konferensi pers secara virtual, Jumat (26/3/2021). 
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Asal tahu saja, pemberian cuti bersama Lebaran sendiri diputuskan Surat Keputusan Bersama 
(SKB) antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, 
Nomor 1 Tahun 2021. 

SKB 3 Menteri ini mengatur tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 
Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti 
Bersama tahun 2021. 

Dengan adanya SKB tiga menteri tersebut, maka cuti bersama tahun 2021 dipangkas sebanyak 
5 hari. Adapun rinciannya adalah 12 Maret yang merupakan Cuti Bersama dalam rangka Isra 
Mikraj Nabi Muhammad SAW. 

Kemudian pada 17, 18, 19 Mei yang merupakan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 
1442 Hijriah. Dan terakhir adalah 27 Desember yang merupakan Cuti Bersama dalam rangka 
Hari Raya Natal 2021. 

Sementara cuti bersama yang tetap yakni pada 12 Mei dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 
Hijriah, dan 24 Desember dalam rangka Raya Natal 2021. (akr). 
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Judul Menaker Minta Pekerja Batasi ke Luar Kota Jelang dan Usai Lebaran 

Nama Media tirto.id 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 

Halaman/URL https://tirto.id/menaker-minta-pekerja-batasi-ke-luar-kota-jelang-dan-
usai-lebaran-gbwQ 

Jurnalis Restu Diantina Putri 

Tanggal 2021-03-26 14:45:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di luar ketentuan larangan mudik, saya kira 
kita berharap kepada seluruh pekerja baik pekerja formal maupun informal untuk membatasi 
kegiatan luar kota 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk membatasi kegiatan luar kota dengan 
ketentuan-ketentuan yang kita tunggu arahan dari Gugus Tugas, siapa saja yang dimungkinkan 
untuk melakukan perjalanan luar kota 

negative - Muhadjir Effendi (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk angkutan barang akan diperlonggar, tidak ada batasan dengan 
adanya larangan mudik 

 

Ringkasan 

Pembatasan kegiatan ke luar kota menjelang maupun sesudah Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 
Masehi untuk mendukung upaya memutus rantai penularan COVID-19. ;Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta kepada seluruh pekerja formal maupun informal untuk 
membatasi kegiatan ke luar kota menjelang maupun sesudah Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 
Masehi, guna mendukung upaya memutus rantai penularan COVID-19. 

 

MENAKER MINTA PEKERJA BATASI KE LUAR KOTA JELANG DAN USAI LEBARAN 

Pembatasan kegiatan ke luar kota menjelang maupun sesudah Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 
Masehi untuk mendukung upaya memutus rantai penularan COVID-19. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta kepada seluruh pekerja formal maupun informal 
untuk membatasi kegiatan ke luar kota menjelang maupun sesudah Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 
Masehi, guna mendukung upaya memutus rantai penularan COVID-19. 



 

113 
 

"Di luar ketentuan larangan mudik, saya kira kita berharap kepada seluruh pekerja baik pekerja 
formal maupun informal untuk membatasi kegiatan luar kota," ujar Menaker dalam Rapat Tingkat 
Menteri terkait Libur Idul Fitri secara daring yang dipantau di Jakarta, Jumat (26/3/2021), seperti 
dilansir Antara . 

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Muhadjir Effendi memutuskan meniadakan libur panjang untuk keperluan mudik 
Idul Fitri. Ketentuan itu berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021. 

Keputusan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat, serta para pekerja seperti Aparatur Sipil 
Negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. Masing-masing instansi 
pemerintah maupun perkantoran swasta akan diberikan panduan terkait kebijakan tersebut. 

Namun dalam rapat itu juga memutuskan bahwa orang yang memiliki keperluan mendesak, 
diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke luar kota, sesuai dengan panduan dan kriteria 
dari Gugus Tugas COVID-19. 

Menanggapi hal tersebut, Menaker menunggu kriteria-kriteria apa saja yang memungkinkan 
seseorang/pegawai bisa melakukan perjalanan ke luar kota saat sebelum dan sesudah Idul Fitri. 

"Untuk membatasi kegiatan luar kota dengan ketentuan-ketentuan yang kita tunggu arahan dari 
Gugus Tugas, siapa saja yang dimungkinkan untuk melakukan perjalanan luar kota," kata Ida. 

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan kebijakan mengenai angkutan barang 
dilonggarkan meski adanya larangan mudik Idul Fitri tahun 2021. 

Dia meyakini kepadatan arus kendaraan yang mengangkut barang, akan tidak sepadat 
kendaraan yang mengangkut penumpang mudik. "Untuk angkutan barang akan diperlonggar, 
tidak ada batasan dengan adanya larangan mudik," kata Muhadjir. 
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Judul Mudik Lebaran Dilarang, Menaker Tunggu Soal Syarat Pekerja Boleh ke 
Luar Kota 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 
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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) Di luar ketentuan larangan mudik, saya kira 
kita berharap kepada seluruh pekerja baik pekerja formal maupun informal untuk membatasi 
kegiatan luar kota 

negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Untuk angkutan barang akan diperlonggar, tidak ada batasan 
dengan adanya larangan mudik 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta kepada seluruh pekerja formal maupun informal 
untuk membatasi kegiatan ke luar kota menjelang maupun sesudah Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 
Masehi atau Lebaran guna mendukung upaya memutus rantai penularan Covid-19. 

 

MUDIK LEBARAN DILARANG, MENAKER TUNGGU SOAL SYARAT PEKERJA BOLEH KE 
LUAR KOTA 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta kepada seluruh pekerja formal maupun 
informal untuk membatasi kegiatan ke luar kota menjelang maupun sesudah Idul Fitri 1442 
Hijriyah/2021 Masehi atau Lebaran guna mendukung upaya memutus rantai penularan Covid-
19. 

"Di luar ketentuan larangan mudik, saya kira kita berharap kepada seluruh pekerja baik pekerja 
formal maupun informal untuk membatasi kegiatan luar kota," ujar Menaker dalam Rapat Tingkat 
Menteri terkait Libur Idul Fitri secara daring yang dipantau di Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021. 

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Muhadjir Effendy memutuskan meniadakan libur panjang untuk keperluan mudik 
Idul Fitri. Ketentuan itu berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021. 
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Keputusan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat, serta para pekerja seperti Aparatur Sipil 
Negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. Masing-masing instansi 
pemerintah maupun perkantoran swasta akan diberikan panduan terkait kebijakan tersebut. 

Namun dalam rapat itu juga memutuskan bahwa orang yang memiliki keperluan mendesak, 
diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke luar kota, sesuai dengan panduan dan kriteria 
dari Gugus Tugas Covid-19. 

Menanggapi hal tersebut, Menaker menunggu kriteria-kriteria apa saja yang memungkinkan 
seseorang/pegawai bisa melakukan perjalanan ke luar kota saat sebelum dan sesudah Idul Fitri. 

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan kebijakan mengenai angkutan barang 
dilonggarkan meski adanya larangan mudik Idul Fitri tahun 2021. 

Dia meyakini kepadatan arus kendaraan yang mengangkut barang, akan tidak sepadat 
kendaraan yang mengangkut penumpang mudik. "Untuk angkutan barang akan diperlonggar, 
tidak ada batasan dengan adanya larangan mudik," kata Muhadjir. 

ANTARA . 
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Judul Larangan Mudik 2021 Tidak Berlaku Bagi Kelompok Ini 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 
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Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Larangan mudik ini untuk seluruh masyarakat Indonesia 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat 
dia bekerja 

 

Ringkasan 

Ada larangan mudik tetapi pemerintah memberikan kelonggaran bagi kelompok masyarakat 
tertentu. Muhadjir mengatakan panduan soal larangan mudik akan diatur oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sedangkan untuk 
tanggung jawab perusahaan akan diatur oleh Kemenaker. Aturan lain di luar itu akan diatur oleh 
Kemendagri. 

 

LARANGAN MUDIK 2021 TIDAK BERLAKU BAGI KELOMPOK INI 

JAKARTA - Pemerintah secara resmi melarang mudik 2021. Ini merupakan tahun kedua kebijakan 
larangan mudik selama pandemi covid-19. 

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 
Muhadjir Effendy, larangan mudik dimulai 6 sampai 17 Mei 2021 "Larangan mudik ini untuk 
seluruh masyarakat Indonesia," tegas Menko Muhadjir usai rakor bersama sejumlah menteri dan 
pimpinan lembaga terkait di Jakarta, Jumat (26/3). 

Mantan Mendikbud ini mengungkapkan larangan mudik tidak berlaku bagi pegawai yang sedang 
melakukan perjalanan dinas. 

Pegawai yang bepergian di tanggal tersebut harus menunjukkan surat tugas yang ditandatangani 
oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN. 



 

117 
 

Bagi masyarakat memiliki keperluan mendesak bisa mudik dengan meminta surat keterangan 
dari kepala desa. 

"Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja," 
ucapnya. 

Muhadjir mengatakan panduan soal larangan mudik akan diatur oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sedangkan untuk 
tanggung jawab perusahaan akan diatur oleh Kemenaker. Aturan lain di luar itu akan diatur oleh 
Kemendagri. 
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Judul Komisi V DPR Dukung Pemerintah Larang Mudik: Kita Belum Aman 
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Narasumber 

neutral - Syarief Abdullah Alkadrie (Wakil Ketua Komisi V) Pertama saya menyambut baik 
kebijakan itu. Soalnya kita ini, kan, belum aman 

positive - Syarief Abdullah Alkadrie (Wakil Ketua Komisi V) Jumlah vaksinasi, kan, juga belum 
mencapai separuh [target vaksinasi]. Ini dalam rangka untuk mencegah kemudaratan yang lebih 
besar. Jadi mudarat itu lebih utama untuk dicegah 

negative - Syarief Abdullah Alkadrie (Wakil Ketua Komisi V) Mereka yang datang itu terdampak 
[terpapar COVID-19] membuat kerepotan di daerah yang mereka datang. Kalau mau melepas 
kangen, kan, bisa, telepon 

 

Ringkasan 

Pemerintah resmi Lebaran tahun ini. Namun, pemerintah tetap memberikan cuti Idul Fitri satu 
hari, yaitu pada 12 Mei. Wakil Ketua Komisi V Syarief Abdullah Alkadrie mendukung kebijakan 
pemerintah. Ia menilai kebijakan itu sudah tepat untuk meminimalisir penularan COVID-19. 

 

KOMISI V DPR DUKUNG PEMERINTAH LARANG MUDIK: KITA BELUM AMAN 

Pemerintah resmi Lebaran tahun ini. Namun, pemerintah tetap memberikan cuti Idul Fitri satu 
hari, yaitu pada 12 Mei. 

Wakil Ketua Komisi V Syarief Abdullah Alkadrie mendukung kebijakan pemerintah. Ia menilai 
kebijakan itu sudah tepat untuk meminimalisir penularan COVID-19. 

"Pertama saya menyambut baik kebijakan itu. Soalnya kita ini, kan, belum aman," kata Syarief 
kepada wartawan, Jumat (26/3) Apalagi, lanjut Syarief, target vaksinasi belum maksimal karena 
belum mencapai separuh dari jumlah populasi. Sehingga pandemi di Indonesia belum bisa 
dikatakan terkendali. 
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"Jumlah vaksinasi, kan, juga belum mencapai separuh [target vaksinasi]. Ini dalam rangka untuk 
mencegah kemudaratan yang lebih besar. Jadi mudarat itu lebih utama untuk dicegah," jelasnya. 

Syarief menilai jika mudik diizinkan, maka penyebaran corona dikhawatirkan akan meningkat 
seperti pengalaman mudik dan libur panjang sebelumnya. Jika hal itu terjadi, maka tugas 
pemerintah akan semakin berat. 

Syarief pun mengimbau masyarakat bisa memanfaatkan teknologi untuk bersilaturahmi saat Idul 
Fitri. 

"Mereka yang datang itu terdampak [terpapar COVID-19] membuat kerepotan di daerah yang 
mereka datang. Kalau mau melepas kangen, kan, bisa, telepon," pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, keputusan melarang mudik Lebaran 2021 diambil dalam rapat 
koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendi. Dalam rapat tersebut, 
hadir juga Menaker Ida Fauziyah, Wamenag Zainud Tauhid, dan Mensos Tri Rismaharini. 

 

 

 

  



 

120 
 

Judul Ada larangan mudik lebaran, Menaker berharap semua pekerja batasi 
kegiatan luar kota 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/ada-larangan-mudik-lebara-
menaker-berharap-semua-pekerja-batasi-kegiatan-luar-kota 

Jurnalis Ratih Waseso 
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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 kira kita berharap kepada seluruh 
pekerja dan pekerja formal maupun informal untuk membatasi kegiatan luar kota dengan 
ketentuan-ketentuan, dan kita tunggu arahan dari gugus tugas siapa saja yang memungkinkan 
untuk melakukan perjalanan ke luar kota 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan, berlaku untuk seluruh ASN, 
TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. 
Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang 
semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan 

 

Ringkasan 

Pemerintah resmi mengumumkan peniadaan atau larangan mudik 2021 yang akan dimulai pada 
tanggal 6-17 Mei 2021. Kemudian, sebelum dan sesudah tanggal tersebut masyarakat dihimbau 
untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah kecuali dalam keadaan 
mendesak dan perlu. Terkait hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
menuturkan, bahwa seluruh pekerja baik informal dan formal diharapkan dapat membatasi 
kegiatan luar kota dengan ketentuan-ketentuan. 

 

ADA LARANGAN MUDIK LEBARAN, MENAKER BERHARAP SEMUA PEKERJA BATASI 
KEGIATAN LUAR KOTA 

Pemerintah resmi mengumumkan peniadaan atau larangan mudik 2021 yang akan dimulai pada 
tanggal 6-17 Mei 2021. 

Kemudian, sebelum dan sesudah tanggal tersebut masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan 
pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah kecuali dalam keadaan mendesak dan perlu. 
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Terkait hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, bahwa 
seluruh pekerja baik informal dan formal diharapkan dapat membatasi kegiatan luar kota dengan 
ketentuan-ketentuan. 

"Saya kira kita berharap kepada seluruh pekerja dan pekerja formal maupun informal untuk 
membatasi kegiatan luar kota dengan ketentuan-ketentuan, dan kita tunggu arahan dari gugus 
tugas siapa saja yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke luar kota," jelas Ida saat 
Preskon Virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Muhadjir Effendy, Jumat (26/3). 

Latar belakang adanya keputusan peniadaan mudik tahun 2021 mengingat masih tingginya 
angka kematian dan penularan terutama pada saat libur panjang. 

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan, berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, 
karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya 
vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin 
sesuai dengan yang diharapkan," jelas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. 
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Judul 9 Lompatan Besar Kemenaker Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru 
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Ringkasan 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terwujud dalam sistem digitalisasi juga 
berimplikasi pada dunia ketenagakerjaan. Hal itu dikemukakan oleh McKinsey dari hasil studinya 
yang memperkirakan ada 23 juta lapangan kerja akan hilang, namun juga diperkirakan sebanyak 
27-46 juta pekerjaan baru yang akan tumbuh. 

 

9 LOMPATAN BESAR KEMENAKER CIPTAKAN JUTAAN LAPANGAN KERJA BARU 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terwujud dalam sistem digitalisasi juga 
berimplikasi pada dunia ketenagakerjaan. Hal itu dikemukakan oleh McKinsey dari hasil studinya 
yang memperkirakan ada 23 juta lapangan kerja akan hilang, namun juga diperkirakan sebanyak 
27-46 juta pekerjaan baru yang akan tumbuh. 

Dengan demikian, sebagai respons dan solusi terhadap tentangan dan peluang tersebut, 
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ), merumuskan kebijakan yang disebut 'sembilan 
lompatan besar' Ketenagakerjaan. 

Adapun poin penting dari sembilan lompatan besar tersebut antara lain:. 

1. Reformasi birokrasi 
2. Ekosisten digital siap kerja 
3. Tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja)  
4. Link and match ketenagakerjaan  
5. Transformasi kewirausahaan  
6. Pengembangan talenta muda  
7. Perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)  
8. Visi baru hubungan industrial  
9. Reformasi pengawasan 

 

  

https://www.viva.co.id/tag/balai-latihan-kerja
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Judul Menaker minta pekerja batasi kegiatan ke luar kota 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di luar ketentuan larangan mudik, saya kira 
kita berharap kepada seluruh pekerja baik pekerja formal maupun informal untuk membatasi 
kegiatan luar kota 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk membatasi kegiatan luar kota dengan 
ketentuan-ketentuan yang kita tunggu arahan dari Gugus Tugas, siapa saja yang dimungkinkan 
untuk melakukan perjalanan luar kota 

negative - Muhadjir Effendi (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk angkutan barang akan diperlonggar, tidak ada batasan dengan 
adanya larangan mudik 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta kepada seluruh pekerja formal maupun informal 
untuk membatasi kegiatan ke luar kota menjelang maupun sesudah Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 
Masehi, guna mendukung upaya memutus rantai penularan COVID-19. "Di luar ketentuan 
larangan mudik, saya kira kita berharap kepada seluruh pekerja baik pekerja formal maupun 
informal untuk membatasi kegiatan luar kota," ujar Menaker dalam Rapat Tingkat Menteri terkait 
Libur Idul Fitri secara daring yang dipantau di Jakarta, Jumat. 

 

MENAKER MINTA PEKERJA BATASI KEGIATAN KE LUAR KOTA 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta kepada seluruh pekerja formal maupun 
informal untuk membatasi kegiatan ke luar kota menjelang maupun sesudah Idul Fitri 1442 
Hijriyah/2021 Masehi, guna mendukung upaya memutus rantai penularan COVID-19. 

"Di luar ketentuan larangan mudik, saya kira kita berharap kepada seluruh pekerja baik pekerja 
formal maupun informal untuk membatasi kegiatan luar kota," ujar Menaker dalam Rapat Tingkat 
Menteri terkait Libur Idul Fitri secara daring yang dipantau di Jakarta, Jumat. 
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Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Muhadjir Effendi memutuskan meniadakan libur panjang untuk keperluan mudik 
Idul Fitri. Ketentuan itu berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021. 

Keputusan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat, serta para pekerja seperti Aparatur Sipil 
Negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. Masing-masing instansi 
pemerintah maupun perkantoran swasta akan diberikan panduan terkait kebijakan tersebut. 

Namun dalam rapat itu juga memutuskan bahwa orang yang memiliki keperluan mendesak, 
diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke luar kota, sesuai dengan panduan dan kriteria 
dari Gugus Tugas COVID-19. 

Menanggapi hal tersebut, Menaker menunggu kriteria-kriteria apa saja yang memungkinkan 
seseorang/pegawai bisa melakukan perjalanan ke luar kota saat sebelum dan sesudah Idul Fitri. 

"Untuk membatasi kegiatan luar kota dengan ketentuan-ketentuan yang kita tunggu arahan dari 
Gugus Tugas, siapa saja yang dimungkinkan untuk melakukan perjalanan luar kota," kata Ida. 

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan kebijakan mengenai angkutan barang 
dilonggarkan meski adanya larangan mudik Idul Fitri tahun 2021. 

Dia meyakini kepadatan arus kendaraan yang mengangkut barang, akan tidak sepadat 
kendaraan yang mengangkut penumpang mudik. 

"Untuk angkutan barang akan diperlonggar, tidak ada batasan dengan adanya larangan mudik," 
kata Muhadjir. 
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Judul Muhadjir Effendy: Cuti Lebaran 2021 Satu Hari Ada, tapi Tak Boleh 
Mudik 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/health/read/4516338/muhadjir-effendy-cuti-
lebaran-2021-satu-hari-ada-tapi-tak-boleh-mudik 

Jurnalis Fitri Haryanti Harsono 

Tanggal 2021-03-26 14:07:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Cuti bersama Idulfitri satu hari tetap ada. Namun, tidak boleh ada aktivitas 
mudik 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Panduannya akan diatur oleh KemenpanRB, sedangkan untuk tanggung 
jawab perusahaan akan diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh 
Kemendagri 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyangkut dalam rangka 
menyambut Ramadan dan Idulfitri akan diatur oleh Kementerian Agama dengan berkonsultasi 
kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi organisasi keagamaan yang ada 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Seluruh Kementerian dan lembaga akan mempersiapkan komunikasi publik 
yang baik mengenai peniadaan mudik ini. 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy 
mengatakan bahwa cuti Lebaran 2021 selama satu hari tetap ada, tapi masyarakat tak boleh 
mudik . Dalam hal ini, Pemerintah resmi memutuskan pelarangan mudik yang mulai berlaku 6 
sampai 17 Mei 2021. 

 

  



 

126 
 

MUHADJIR EFFENDY: CUTI LEBARAN 2021 SATU HARI ADA, TAPI TAK BOLEH 
MUDIK 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir 
Effendy mengatakan bahwa cuti Lebaran 2021 selama satu hari tetap ada, tapi masyarakat tak 
boleh mudik . Dalam hal ini, Pemerintah resmi memutuskan pelarangan mudik yang mulai 
berlaku 6 sampai 17 Mei 2021. 

"Cuti bersama Idulfitri satu hari tetap ada. Namun, tidak boleh ada aktivitas mudik," ujar 
Muhadjir saat Konferensi Pers Rapat Tingkat Menteri Terkait Persiapan Hari Raya Idulfitri 1442 
H di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Jumat, 26 Maret 2021. 

Untuk cuti bersama Idulfitri, lanjut Muhadjir, yaitu tanggal 12 Mei 2021. Kendati demikian, 
masyarakat diimbau tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang berpotensi 
menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan Virus Corona. 

Pelarangan mudik Lebaran 2021 berlaku untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karyawan swasta maupun pekerja mandiri, serta masyarakat 
umum. Meski begitu, ada pengecualian, khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan 
perjalanan dinas. 

Oleh sebab itu, pegawai harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani 
pejabat minimal eselon dua bagi ASN dan BUMN atau surat keterangan dari kepala desa bagi 
masyarakat yang memiliki keperluan mendesak. 

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita. 

Pengaturan mengenai pengecualian pegawai yang melakukan perjalanan dinas, lanjut Muhadjir 
Effendy, dilakukan oleh instansi dan perusahaan tempat pegawai yang bersangkutan bekerja. 

"Panduannya akan diatur oleh KemenpanRB, sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan 
diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri," lanjutnya. 

Untuk mekanisme pengaturan pergerakan orang dan barang pada masa libur Idulfitri juga akan 
diatur oleh kementerian dan lembaga terkait. 

"Untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyangkut dalam rangka menyambut Ramadan dan 
Idulfitri akan diatur oleh Kementerian Agama dengan berkonsultasi kepada Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dan organisasi organisasi keagamaan yang ada," imbuh Muhadjir. 

"Seluruh Kementerian dan lembaga akan mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai 
peniadaan mudik ini.". 
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Judul Warga Boleh Mudik Jika Urgen, Rincian Kriteria Masih Dikaji 

Nama Media cnnindonesia.com 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 

Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210326134534-20-
622450/warga-boleh-mudik-jika-urgen-rincian-kriteria-masih-dikaji 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-03-26 14:02:00 

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 - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk imbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgen, 
tentang urgensinya akan ditentukan instansi atau lembaga tempat dia bekerja 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Panduannya nanti akan diatur oleh Menpan RB sedangkan yang berkaitan 
dengan karyawan itu Menaker, dan yang di luar itu oleh Kemendagri 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau 
kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak 
dan perlu 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 
Effendy menyebut ada pengecualian terkait larangan mudik lebaran 1442 hijriah yang berlaku 
tahun ini. Pengecualian larangan mudik 2021 akan diberikan kepada pihak yang hendak 
melakukan perjalanan dengan beberapa kriteria tertentu. Dia juga menyebut terkait hal ini akan 
diatur oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Dalam Negeri. 

 

WARGA BOLEH MUDIK JIKA URGEN, RINCIAN KRITERIA MASIH DIKAJI 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 
Muhadjir Effendy menyebut ada pengecualian terkait larangan mudik lebaran 1442 hijriah yang 
berlaku tahun ini. Pengecualian larangan mudik 2021 akan diberikan kepada pihak yang hendak 
melakukan perjalanan dengan beberapa kriteria tertentu. 
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Meski begitu dia belum bisa merinci soal kriteria pengecualian ini. Sebab terkait kriteria yang 
masuk dalam kategori urgensi dan diperbolehkan melakukan perjalanan mudik lebaran baru akan 
diatur oleh lembaga atau kementerian terkait. 

"Untuk imbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgen, tentang urgensinya akan 
ditentukan instansi atau lembaga tempat dia bekerja," kata Muhadjir saat menyampaikan 
konferensi pers secara daring, Jumat (26/3). 

Dia juga menyebut terkait hal ini akan diatur oleh tiga kementerian, yakni Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan 
Kementerian Dalam Negeri. 

Panduannya sendiri akan diberikan oleh Kemenpan RB sementara yang berkaitan dengan 
karyawan akan diatur oleh Kemenaker, selebihnya masuk ranah Kemendagri. 

"Panduannya nanti akan diatur oleh Menpan RB sedangkan yang berkaitan dengan karyawan itu 
Menaker, dan yang di luar itu oleh Kemendagri," katanya. 

Muhadjir juga menyatakan larangan mudik ini akan mulai berlaku per 6 Mei hingga 17 Mei 2021. 
Meski begitu dia meminta agar sebelum dan sesudah tanggal tersebut masyarakat untuk tetap 
tidak melakukan pergerakan secara masif. 

"Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang 
keluar daerah sepanjang, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," kata dia. 

(tst/gil). 
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Judul Kemenaker Rumuskan Kebijakan Hadapi Digitalisasi Dunia Kerja 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Lompatan Besar Kemnaker 
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News Value Rp 52.500.000 
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Ringkasan 

Merespon berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
mewujud dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh McKinsey dari hasil studinya bahwa diperkirakan akan ada 
23 juta pekerjaan akan hilang. Namun di sisi lain, juga diperkirakan sebanyak 27-46 juta 
pekerjaan baru yang akan tumbuh. 

 

KEMENAKER RUMUSKAN KEBIJAKAN HADAPI DIGITALISASI DUNIA KERJA 

MERESPONS berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
mewujud dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh McKinsey dari hasil studinya bahwa diperkirakan akan ada 
23 juta pekerjaan akan hilang. Namun di sisi lain, juga diperkirakan sebanyak 27-46 juta 
pekerjaan baru yang akan tumbuh. 

Dengan demikian, sebagai respons dan solusi terhadap tentangan dan peluang tersebut, 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI merumuskan kebijakan yang disebut "sembilan 
lompatan besar" ketenagakerjaan. 

Adapun poin penting dari sembilan lompatan besar tersebut antara lain reformasi birokrasi, 
ekosisten digital siap kerja, tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja), link and match 
ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan kesembilan 
adalah reformasi pengawasan. 

Sebagai aktualisasi riil dari amanah sembilan lompatan besar tersebut, Direktorat Jenderal 
Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen 
Binwasnaker dan K3) melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan 
Ketenagakerjaan tahun 2021 yang diikuti pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia secara 
hybrid . 
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Acara yang secara resmi dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)u Dr. Ida 
Fauziyah, M.Si ini, menjadi langkah awal Binwasnaker terhadap komitmen mewujudkan salah 
satu poin dari sembilan lompatan besar Kemnaker. 

Dalam keterangan pers, Jumat (26/3), Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang 
mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan Rakornas ini di antaranya adalah penguatan aspek 
teknik dan manajerial pengawas ketenagakerjaan. 

Ia juga menambahkan Rakornas juga bertujuan melakukan penyamaan persepsi konsep 
pemeriksaan, pengujian, kelembagaan pengawas ketenagakerjaan; juga mensosialisasikan 
peraturan perundang-undangan terbaru bidang ketenagakerjaan dan mencermati perubahan 
kebijakan ketenagakerjaan. 

Selain daripada itu, menururt Dirjen tujuan dari Rakornas adalah mempererat soliditas dan 
solidaritas pengawas ketenagakerjaan yang berada di selururh Indonesia serta memperkuat 
sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder. 

Pada acara pembukaan Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut, juga ditandatangani 
komitmen bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial, oleh Dirjen 
Binwasnaker dan K3 bersama Plt Dirjen PHI dan Jamsos. 

Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk melaksanakan salah 
satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan. (RO/OL-09). 
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Judul Peraturan & Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 6-17 Mei 2021 
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News Value Rp 52.500.000 
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Narasumber 

positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik 
ditiadakan 

positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, 
BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sehingga upaya vaksinasi yang sudah dilakukan bisa menghasilkan kondisi 
kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan 

positive - tirto (None) Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat 
untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali 
betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu 

positive - tirto (None) Pemberian bansos akan disesuaikan waktunya dan pemberian bantuan 
khusus untuk Jabodetabek seperti tahun lalu akan ditentukan kemudian 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti 
bersama. Setelah dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 
7 hari menjadi hanya tinggal 2 hari saja 

negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Jangan sampai terjadi penumpukan pada satu hari dan justru 
akan berbahaya 

 

Ringkasan 

Larangan mudik Lebaran tak hanya berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga untuk 
karyawan swasta hingga seluruh masyarakat. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 281 
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Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 
4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

 

PERATURAN & ALASAN PEMERINTAH LARANG MUDIK LEBARAN 6-17 MEI 2021 

Larangan mudik Lebaran tak hanya berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga untuk 
karyawan swasta hingga seluruh masyarakat. 

Pemerintah secara resmi telah memutuskan untuk melarang pelaksanaan mudik Lebaran Hari 
Raya Idul Fitri 2021. 

Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa larangan mudik Lebaran yang 
jatuh pada Mei mendatang tak hanya berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga 
untuk karyawan swasta hingga pekerja mandiri. 

"Maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan," kata Menteri Koordinator PMK, Muhadjir 
Effendy, usai rapat gabungan dengan berbagai kementerian dan konsultasi dengan Presiden 
Joko Widodo, Jumat (26/3/2021) siang. 

"Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan 
juga seluruh masyarakat," lanjutnya. 

Alasan tak boleh mudik Lebaran 2021 Muhadjir menjelaskan, alasan larangan mudik Lebaran 
2021 karena masih tingginya angka penularan dan kematian di masyarakat serta tenaga 
kesehatan akibat COVID-19. 

Selain itu, menurutnya beberapa kali libur panjang juga membuat angka positif COVID-19 
meningkat sehingga Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mencegah kasus serupa 
terulang kembali. 

Menurutnya, langkah yang diambil tak cukup hanya PSBB, protokol kesehatan, hingga vaksinasi 
saja. Oleh karena itu, pelarangan mudik menjadi perlu dilakukan. 

"Sehingga upaya vaksinasi yang sudah dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang 
semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan," kata dia. 

Muhadjir mengatakan bahwa cuti bersama Idul Fitri selama satu hari akan tetap diadakan, 
kendati tak boleh ada aktivitas mudik. Ia mengatakan bahwa larangan mudik akan dimulai pada 
6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. 

"Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan 
pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam 
keadaan mendesak dan perlu," kata dia. 

"Pemberian bansos akan disesuaikan waktunya dan pemberian bantuan khusus untuk 
Jabodetabek seperti tahun lalu akan ditentukan kemudian," katanya. 

Libur Lebaran 2021 Berdasarkan SKB 3 Menteri Pemerintah sebelumnya juga telah menyepakati 
serta merevisi cuti bersama 2021. Revisi cuti bersama ini dilakukan untuk menekan angka 
penularan COVID-19 di Indonesia. 

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 
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tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. 

"Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti bersama. Setelah 
dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 7 hari menjadi 
hanya tinggal 2 hari saja" ujar Muhadjir dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko PMK, pada 
Senin (22/02/2021) seperti dilansir laman Setkab. 

Cuti bersama yang dipangkas pada Lebaran 2021 adalah tanggal 7, 18, 19 Mei. Sebelumnya tiga 
hari tersebut adalah cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. 

Selain memangkas cuti bersama libur Lebaran 2021 ada beberapa cuti bersama lain yang 
dipangkas, yaitu, 12 Meret: Cuti Bersama dalam rangka Isra Mikraj Nabi Muhammad 27 
Desember: Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Natal 2021. 

Sementara cuti bersama yang tetap yakni yaitu, 12 Mei dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 
Hijriah 24 Desember dalam rangka Raya Natal 2021. 

Pertimbangan mengapa masih diberikan satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan satu hari 
menjelang Natal, agar memudahkan Polri dalam mengelola pergerakan masyarakat. 

"Jangan sampai terjadi penumpukan pada satu hari dan justru akan berbahaya," imbuh Muhadjir. 
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Judul Larangan Mudik Lebaran 2021, Menaker Minta Seluruh Pekerja Batasi 
Mobilitas ke Luar Kota 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 

Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/03/26/13340391/larangan-
mudik-lebaran-2021-menaker-minta-seluruh-pekerja-batasi-mobilitas 

Jurnalis Deti Mega Purnamasari 

Tanggal 2021-03-26 13:34:00 

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) Di luar ketentuan larangan mudik, saya kira 
kita berharap kepada seluruh pekerja baik pekerja formal maupun informal untuk membatasi 
kegiatan ke luar kota 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Membatasi kegiatan ke luar kota dengan 
ketentuan-ketentuan dan kita tunggu arahan dari Satgas, siapa saja yang dimungkinkan untuk 
melakukan perjalanan ke luar kota 

positive - Muhadjir (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, 
TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat 

positive - Muhadjir (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Larangan mudik akan mulai pada 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah 
waktu tersebut, diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-
kegiatan keluar daerah, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta seluruh pekerja, baik sektor formal 
maupun informal, untuk membatasi mobilitas ke luar kota. Permintaan itu menyusul larangan 
mudik Lebaran 2021 yang telah diputuskan pemerintah melalui rapat tingkat menteri, Jumat 
(26/3/2021). "Di luar ketentuan larangan mudik, saya kira kita berharap kepada seluruh pekerja 
baik pekerja formal maupun informal untuk membatasi kegiatan ke luar kota," kata Ida dalam 
konferensi pers virtual seusai rapat. 
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LARANGAN MUDIK LEBARAN 2021, MENAKER MINTA SELURUH PEKERJA BATASI 
MOBILITAS KE LUAR KOTA 

JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta seluruh pekerja, baik 
sektor formal maupun informal, untuk membatasi mobilitas ke luar kota. 

Permintaan itu menyusul larangan mudik Lebaran 2021 yang telah diputuskan pemerintah 
melalui rapat tingkat menteri, Jumat (26/3/2021). 

"Di luar ketentuan larangan mudik, saya kira kita berharap kepada seluruh pekerja baik pekerja 
formal maupun informal untuk membatasi kegiatan ke luar kota," kata Ida dalam konferensi pers 
virtual seusai rapat. 

Dengan demikian, maka dapat diketahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para 
pekerja dalam pembatasan aktivitas ke luar kota. 

"Membatasi kegiatan ke luar kota dengan ketentuan-ketentuan dan kita tunggu arahan dari 
Satgas, siapa saja yang dimungkinkan untuk melakukan perjalanan ke luar kota," kata Ida. 

Pemerintah telah memutuskan untuk meniadakan mudik Lebaran 2021 bagi seluruh pihak. 

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, 
karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir. 

Kemudian, sebelum dan sesudah waktu tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak pergi. 

"Larangan mudik akan mulai pada 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah waktu tersebut, diimbau 
kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan keluar daerah, 
kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," kata dia. 

Adapun pemerintah mengambil keputusan untuk melarang mudik Lebaran 2021 mengingat 
tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang. 

Maka, salah satu upaya pemerintah yang sedang dilakukan dalam penanganan Covid-19, yakni 
vaksinasi, diharapkan dapat berjalan maksimal. 
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Judul Pengumuman! Karyawan Swasta Juga Dilarang Mudik Lebaran 

Nama Media detik.com 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-
bisnis/5508743/pengumuman-karyawan-swasta-juga-dilarang-mudik-
lebaran 

Jurnalis Soraya Novika 

Tanggal 2021-03-26 13:19:00 

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 berharap kepada seluruh pekerja, baik 
pekerja formal maupun informal untuk membatasi kegiatan keluar kota 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Tahun 2021 mudik ditiadakan berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, 
Karyawan Swasta maupun pekerja mandiri, dan juga seluruh masyarakat 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei -17 Mei 2021 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau 
kegiatan-kegiatan yang keluar daerah kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Mekanisme pergerakan orang dan barang di masa libur Idul Fitri akan diatur 
oleh K/L terkait 

 

Ringkasan 

Pemerintah melarang seluruh masyarakat mudik Lebaran 2021 ini. Larangan mudik lebaran ini 
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI-Polri, Karyawan BUMN, hingga karyawan swasta 
baik itu yang merupakan pekerja formal maupun informal serta masyarakat umum lainnya. "Saya 
berharap kepada seluruh pekerja, baik pekerja formal maupun informal untuk membatasi 
kegiatan keluar kota," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers, Jumat 
(26/3/2021). 
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PENGUMUMAN! KARYAWAN SWASTA JUGA DILARANG MUDIK LEBARAN 

Pemerintah melarang seluruh masyarakat mudik Lebaran 2021 ini. Larangan mudik lebaran ini 
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI-Polri, Karyawan BUMN, hingga karyawan swasta 
baik itu yang merupakan pekerja formal maupun informal serta masyarakat umum lainnya. 

"Saya berharap kepada seluruh pekerja, baik pekerja formal maupun informal untuk membatasi 
kegiatan keluar kota," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers, Jumat 
(26/3/2021). 

Sebelumnya, hal yang sama sudah ditegaskan lebih dulu oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. 

"Tahun 2021 mudik ditiadakan berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, Karyawan Swasta 
maupun pekerja mandiri, dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir. 

Adapun tujuan dari diterapkannya larangan mudik tersebut adalah untuk mencegah penyebaran 
virus COVID-19 dan demi mensukseskan program vaksinasi yang sedang berjalan. 

Untuk itu, larangan mudik Lebaran pun diberlakukan kira-kira sepekan sebelum Hari Raya Idul 
Fitri berlangsung tepatnya mulai 6-17 Mei 2021. 

"Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei -17 Mei 2021," tegasnya. 

Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu, karyawan swasta dan semua masyarakat diimbau 
untuk tidak melakukan pergerakan keluar daerah, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak. 

"Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang 
keluar daerah kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," ucapnya. 

Aturan-aturan lebih rinci terkait larangan mudik tersebut sedang digodok oleh kementerian dan 
lembaga (K/L) terkait. 

"Mekanisme pergerakan orang dan barang di masa libur Idul Fitri akan diatur oleh K/L terkait," 
imbuhnya. 
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Judul Mudik Dilarang, Cuti Lebaran Tetap Ada 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 

Halaman/URL https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1007345/mudik-dilarang-cuti-
lebaran-tetap-ada 

Jurnalis Fitratun Komariah 

Tanggal 2021-03-26 13:15:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Cuti bersama Idul Fitri tetap satu hari, tetap ada. namun tidak boleh ada 
aktivitas mudik 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Aturan-aturan yang menunjang ketiadaan mudik nantinya akan diatur oleh 
Kementerian/Lembaga terkait termasuk Satgas Covid-19. Serta diawasi oleh TNI/Polri, 
Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah dan lain-lain 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia menetapkan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri hanya satu hari dan 
melarang mudik bagi seluruh masyarakat yang ingin ke kampung halaman. "Cuti bersama Idul 
Fitri tetap satu hari, tetap ada. namun tidak boleh ada aktivitas mudik," kata Muhadjir melalui 
kanal YouTube Kemenko PMK, usai menggelar rapat terbatas bersama Menteri Sosial, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Agama dan Kepala BNPB pada Jumat 
(26/3/2021). 

 

MUDIK DILARANG, CUTI LEBARAN TETAP ADA 

Jakarta: Pemerintah Indonesia menetapkan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri hanya satu hari dan 
melarang mudik bagi seluruh masyarakat yang ingin ke kampung halaman. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 
Effendy menekankan, meski mudik dilarang, cuti bersama di hari raya Umat Islam tersebut tetap 
ada. 

"Cuti bersama Idul Fitri tetap satu hari, tetap ada. namun tidak boleh ada aktivitas mudik," kata 
Muhadjir melalui kanal YouTube Kemenko PMK, usai menggelar rapat terbatas bersama Menteri 
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Sosial, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Agama dan Kepala BNPB 
pada Jumat (26/3/2021). 

Sebagaimana diketahui, berdasarkan kalendar Tahun 2021 Masehi, penetapan Hari Raya Idul 
Fitri ditetapkan pada 13 Mei 2021 sehingga cuti bersama satu hari ditetapkan pada 12 Mei 2021. 

Muhadjir juga menegaskan, mekanisme pergerakan orang dan barang di masa libur Idul Fitri 
akan diatur oleh kementerian/lembaga terkait. 

Pemerintah Indonesia juga menetapkan aturan-aturan agar masyarakat tidak mudik saat masa 
libur lebaran. 

"Aturan-aturan yang menunjang ketiadaan mudik nantinya akan diatur oleh 
Kementerian/Lembaga terkait termasuk Satgas Covid-19. Serta diawasi oleh TNI/Polri, 
Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah dan lain-lain," tambah Muhadjir. (Buy). 
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Judul Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Satu Hari Cuti Bersama Tetap Ada 

Nama Media cnnindonesia.com 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 
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Ukuran 0 

Warna Warna 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Cuti bersama Idulfitri satu hari tetap tetap ada namun tidak boleh ada 
aktivitas mudik 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Urgensi akan ditentukan instansi atau lembaga. Nanti juga sudah dibahas 
masing-masing instansi, panduan akan diatur Menpan RB, berkaitan dengan karyawan dan 
perusahaan akan diatur Menaker. Yang di luar itu diatur Kemendagri 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru termasuk tingginya BOR ( 
bed occupancy rate ) rumah sakit sehingga diperlukan langkah langkah tegas dalam mencegah 
hal tersebut terulang kembali 

 

Ringkasan 

Pemerintah menyatakan masyarakat hanya mendapat satu hari cuti bersama saat Idulfitri 2021. 
Satu hari cuti bersama itu diberikan pada 12 Mei. Meski ada cuti bersama, pemerintah 
menyatakan masyarakat tetap dilarang mudik lebaran di tengah pandemi virus corona ( Covid-
19 ). 

 

MUDIK LEBARAN 2021 DILARANG, SATU HARI CUTI BERSAMA TETAP ADA 

Jakarta - Pemerintah menyatakan masyarakat hanya mendapat satu hari cuti bersama saat 
Idulfitri 2021. Satu hari cuti bersama itu diberikan pada 12 Mei. 

Meski ada cuti bersama, pemerintah menyatakan masyarakat tetap dilarang mudik lebaran di 
tengah pandemi virus corona ( Covid-19 ). 
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"Cuti bersama Idulfitri satu hari tetap tetap ada namun tidak boleh ada aktivitas mudik," kata 
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers, Jumat 
(26/3). 

Muhadjir mengatakan larangan mudik berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Mulai dari 
Aparatur Sipil Negara, anggota TNI Polri, hingga karyawan swasta. 

Namun, katanya, tak menutup kemungkinan akan ada pengecualian larangan mudik jika ada 
masyarakat yang tengah dihadapkan situasi genting atau mendesak dan tidak bisa ditunda. 

"Urgensi akan ditentukan instansi atau lembaga. Nanti juga sudah dibahas masing-masing 
instansi, panduan akan diatur Menpan RB, berkaitan dengan karyawan dan perusahaan akan 
diatur Menaker. Yang di luar itu diatur Kemendagri," kata dia. 

Muhadjir menyebut larangan mudik ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya 
berkaitan dengan tingginya angka penularan dan kematian baik masyarakat maupun tenaga 
kesehatan akibat wabah Covid 19 setelah beberapa kali libur panjang. 

"Khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru termasuk tingginya BOR ( bed occupancy rate ) 
rumah sakit sehingga diperlukan langkah langkah tegas dalam mencegah hal tersebut terulang 
kembali," kata dia. 

Sebelumnya, Satgas Penanganan Covid-19 juga mengamini bahwa libur panjang kerap 
mengakibatkan lonjakan kasus positif virus corona. Mudik, jika diperbolehkan, juga berpotensi 
membuat kasus positif Covid-19 naik tajam. (tst/bmw). 
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Judul Larang Mudik Lebaran 2021, Menko PMK: Cuti Bersama Lebaran Tetap 
Satu Hari 

Nama Media tempo.co 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Cuti bersama Idul Fitri satu hari tetap tetap ada, namun tidak boleh ada 
aktivitas mudik 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pertimbangan mengapa masih diberikan satu hari (cuti) menjelang Hari 
Raya Idul Fitri, agar memudahkan Polri dalam mengelola pergerakan masyarakat 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir 
Effendy mengumumkan bahwa kebijakan pelarangan mudik Lebaran 2021 tidak mengubah 
ketentuan sebelumnya terkait cuti bersama lebaran . Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 281 Tahun 2021, 
Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri 
Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 tentang Hari libur 
Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

 

LARANG MUDIK LEBARAN 2021, MENKO PMK: CUTI BERSAMA LEBARAN TETAP 
SATU HARI 

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK), Muhadjir Effendy mengumumkan bahwa kebijakan pelarangan mudik Lebaran 
2021 tidak mengubah ketentuan sebelumnya terkait cuti bersama lebaran . 
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"Cuti bersama Idul Fitri satu hari tetap tetap ada, namun tidak boleh ada aktivitas mudik," ujar 
Muhadjir dalam konferensi pers, Jumat 26 Maret 2021. 

Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah sebelumnya ditetapkan pada 12 Mei atau H-1 
Lebaran. 

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PANRB) Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 
Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

"Pertimbangan mengapa masih diberikan satu hari (cuti) menjelang Hari Raya Idul Fitri, agar 
memudahkan Polri dalam mengelola pergerakan masyarakat," kata Muhadjir Effendy dalam 
keterangannya soal cuti bersama Lebaran, akhir Februari lalu. 

DEWI NURITA . 
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Judul 23 Juta Pekerjaan Akan Hilang, Kemnaker Lakukan Apa? 

Nama Media okezone.com 
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Jurnalis Michelle Natalia 

Tanggal 2021-03-26 13:01:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (PHI &amp; Jamsos)) Kemudian pengembangan talenta muda, perluasan 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan yang 
kesembilan adalah reformasi pengawasan 

positive - Deri Asta (Wakil Wlaikota Sawahlunto) Yakni program-program yang mendorong 
penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk 
penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri 

 

Ringkasan 

McKinsey dalam studinya mengungkapkan bahwa akan ada 23 juta pekerjaan hilang. Namun 
diperkirakan juga sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru akan tumbuh. Merespons dan solusi 
terhadap tentangan dan peluang tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan merumuskan 
kebijakan yang disebut "sembilan lompatan besar" Ketenagakerjaan. Adapun poin penting dari 
sembilan lompatan besar tersebut antara lain; reformasi birokrasi, ekosisten digital siap kerja, 
tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja), link and match ketenagakerjaan, transformasi 
kewirausahaan. 

 

23 JUTA PEKERJAAN AKAN HILANG, KEMNAKER LAKUKAN APA? 

JAKARTA - McKinsey dalam studinya mengungkapkan bahwa akan ada 23 juta pekerjaan hilang. 
Namun diperkirakan juga sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru akan tumbuh. 

Merespons dan solusi terhadap tentangan dan peluang tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan 
merumuskan kebijakan yang disebut "sembilan lompatan besar" Ketenagakerjaan. Adapun poin 
penting dari sembilan lompatan besar tersebut antara lain; reformasi birokrasi, ekosisten digital 
siap kerja, tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja), link and match ketenagakerjaan, transformasi 
kewirausahaan. 
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"Kemudian pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia 
(PMI), visi baru hubungan industrial, dan yang kesembilan adalah reformasi pengawasan," ujar 
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(Binwasnaker dan K3), Haiyani Rumondang, Jumat (26/3/2021). 

Kemenakerja juga melakukan penguatan aspek teknik dan manajerial pengawas 
ketenagakerjaan; penyamaan persepsi konsep pemeriksaan, pengujian, kelembagaan pengawas 
ketenagakerjaan; juga mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terbaru bidang 
ketenagakerjaan dan mencermati perubahan kebijakan ketenagakerjaan. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendukung upaya Pemerintah Daerah (Pemda) 
menurunkan pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik 
demografi daerahnya. Program-program yang dilaksanakan daerah diharapkan bersinergi 
dengan program Kemnaker. 

"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat menerima audiensi 
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta secara terpisah di 
Ruang Kerja Kemnaker, Jakarta. 
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Judul Lindungi Pekerja, Program Jagaku Kembali Digelar 

Nama Media harianjogja.com 

Newstrend Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian 

Halaman/URL https://ekbis.harianjogja.com/read/2021/03/26/502/1067270/lindungi-
pekerja-program-jagaku-kembali-digelar 

Jurnalis Abdul Hamied Razak 

Tanggal 2021-03-26 12:27:00 

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 - Nur Wahyudi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulonprogo) 
Perlindungan tersebut dapat diberikan selama periode waktu tertentu, enam sampai 12 bulan 
melalui kerjasama CSR Perusahaan atau sumber pendanaan lainnya 

neutral - Asri Basir (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta) Harapannya pada tahun 2021, 
forum CSR Kulonprogo dapat mendukung program Jagaku dengan menggandeng perusahaan 
yang tergabung pada keanggotaan forum untuk menjadi donatur kegiatan 

neutral - Taufiq Nurrahman (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kulonprogo) Setelah itu BPJS 
Ketenagakerjaan akan melakukan edukasi kepada penerima manfaat CSR agar iuran yang 
dicover dalam pembiayaan CSR dilanjutkan secara mandiri oleh peserta/penerima 

positive - Ritus Widyanurti (Kepala Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Disnakertrans Kulonprogo) Sasaran dari program ini ditujukan kepada tenaga pendidik guru 
TK/Paud yang berada di bawah pembiayaan tiap kalurahan. Data pendidik tersebut akan 
dikolaborasikan dengan Dinpermades Kulonprogo agar tepat sasaran, 

neutral - Nur Wahyudi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten 
Kulonprogo) Perlindungan tersebut dapat diberikan selama periode waktu tertentu, enam sampai 
12 bulan melalui kerjasama CSR Perusahaan atau sumber pendanaan lainnya 

neutral - Asri Basir (Kepala Cabang BPJamsostek DIY) Harapannya pada tahun 2021, forum CSR 
Kulonprogo dapat mendukung program Jagaku dengan menggandeng perusahaan yang 
tergabung pada keanggotaan forum untuk menjadi donatur kegiatan 

neutral - Asri Basir (Kepala Cabang BPJamsostek DIY) Diharapkan melalui program ini dapat 
meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kulonprogo 

neutral - Taufiq Nurrahman (Kepala BPJS Kulonprogo) Setelah itu BPJS Ketenagakerjaan akan 
melakukan edukasi kepada penerima manfaat CSR agar iuran yang dicover dalam pembiayaan 
CSR dilanjutkan secara mandiri oleh peserta/penerima 
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positive - Taufiq Nurrahman (Kepala BPJS Kulonprogo) Sasaran dari program ini ditujukan 
kepada tenaga pendidik guru TK/Paud yang berada di bawah pembiayaan tiap kalurahan. Data 
pendidik tersebut akan dikolaborasikan dengan Dinpermades Kulonprogo agar tepat sasaran 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan kembali menggelar Program Menjaga Pekerja Kulonprogo (Jagaku) tahun 
ini. Program ini bertujuan untuk melindungi kelompok pekerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Kulonprogo Nur Wahyudi mengatakan Forum Corporate Social 
Responsibility (CSR) Kulonprogo ini mendukung dan berkontribusi dalam program Jagaku 2021. 
Bentuknya berupa pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja sektor formal 
maupun sektor informal melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) 
BPJS Ketenagakerjaan. 

 

LINDUNGI PEKERJA, PROGRAM JAGAKU KEMBALI DIGELAR 

JOGJA- BPJS Ketenagakerjaan kembali menggelar Program Menjaga Pekerja Kulonprogo 
(Jagaku) tahun ini. Program ini bertujuan untuk melindungi kelompok pekerja. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulonprogo Nur Wahyudi mengatakan 
Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kulonprogo ini mendukung dan berkontribusi dalam 
program Jagaku 2021. Bentuknya berupa pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 
pekerja sektor formal maupun sektor informal melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan. 

"Perlindungan tersebut dapat diberikan selama periode waktu tertentu, enam sampai 12 bulan 
melalui kerjasama CSR Perusahaan atau sumber pendanaan lainnya," jelas Wahyudi, melalui rilis 
yang diterima Harian Jogja, Rabu (24/3/2021). 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Asri Basir menyampaikan program CSR Jagaku 
merupakan bentuk komitmen Pemkab Kulonprogo untuk menekan angka kemiskinan atas segala 
risiko sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat pekerja khususnya tenaga pendidik TK/PAUD 
tidak terkecuali juga pekerja sektor informal. 

"Harapannya pada tahun 2021, forum CSR Kulonprogo dapat mendukung program Jagaku 
dengan menggandeng perusahaan yang tergabung pada keanggotaan forum untuk menjadi 
donatur kegiatan," ungkap Asri. 

Konsep dari program Jagaku tahun ini diarahkan untuk jangka waktu enam bulan. Tujuannya 
untuk mengoptimalkan perluasan cakupan pekerja yang tercover, tidak menutup kemungkinan 
di luar tenaga pendidik. "Diharapkan melalui program ini dapat meningkatkan kesejahteraan 
pekerja di Kulonprogo," harapnya. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kulonprogo Taufiq Nurrahman menambahkan tahun 2019 
program yang sama juga dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah donatur. Seluruh donatur 
memberikan kontribusi perlindungan kepada tenaga pendidik TK/PAUD dan pelaku UMKM 
sebanyak 138 orang di wilayah Kulonprogo selama satu tahun. 

"Setelah itu BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan edukasi kepada penerima manfaat CSR agar 
iuran yang dicover dalam pembiayaan CSR dilanjutkan secara mandiri oleh peserta/penerima," 
jelas Taufiq. 



 

148 
 

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Kulonprogo, Ritus 
Widyanurti mengungkapkan ada beberapa tambahan perusahaan donatur yang bersedia dalam 
program Jagaku tahun ini. Di antaranya, PDAM Kulonprogo dan BPR Nusamba Temon. 

Disnakertrans, lanjutnya, tetap akan berupaya mencari sumber donatur lainnya yang ada di 
wilayahnya untuk dapat memberikan kontribusi pada program Jagaku. "Sasaran dari program ini 
ditujukan kepada tenaga pendidik guru TK/Paud yang berada di bawah pembiayaan tiap 
kalurahan. Data pendidik tersebut akan dikolaborasikan dengan Dinpermades Kulonprogo agar 
tepat sasaran," katanya.*. 
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Judul Mudik Dilarang, Penyaluran Bansos Tetap Sesuai Jadwal 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 

Halaman/URL https://kumparan.com/kumparannews/mudik-dilarang-penyaluran-
bansos-tetap-sesuai-jadwal-1vQfIo0jydx 

Jurnalis kumparan 

Tanggal 2021-03-26 12:20:00 

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 - Muhadjir Effendi (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Cuti bersama Idul Fitri tetap 1 hari tetap ada, namun tidak boleh ada 
aktivitas mudik. Pemberian bansos akan disesuaikan dengan waktunya, pemberian bantuan 
Jabodetabek ditentukan kemudian 

positive - Risma (Menteri Sosial) Jadi untuk bansos tetap dilaksanakan sesuai di jadwal bulan 
tersebut. Bulan Mei kita serahkan di awal bulan Mei, untuk khusus DKI Jakarta dan sekitarnya 
mungkin akhirnya minggu pertama atau awal minggu kedua 

 

Ringkasan 

Menko PMK Muhadjir Effendi mengungkapkan sejak 6-7 Mei 2021. Lalu bagaimana dengan 
pemberian ? Muhadjir menegaskan pemberian bansos akan tetap dilakukan dan penyalurannya 
menyesuaikan. Dalam rapat koordinasi tersebut, hadir pula Wamenag Zainud Tauhid, Menaker 
Ida Fauziyah, Mendagri Tito Karnavian, dan kementerian terkait lainnya. 

 

MUDIK DILARANG, PENYALURAN BANSOS TETAP SESUAI JADWAL 

Menko PMK Muhadjir Effendi mengungkapkan sejak 6-7 Mei 2021. Lalu bagaimana dengan 
pemberian ? Muhadjir menegaskan pemberian bansos akan tetap dilakukan dan penyalurannya 
menyesuaikan. 

"Cuti bersama Idul Fitri tetap 1 hari tetap ada, namun tidak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian 
bansos akan disesuaikan dengan waktunya, pemberian bantuan Jabodetabek ditentukan 
kemudian," kata Muhadjir dalam konferensi pers siang ini, Jumat (26/3). 

Pada kesempatan yang sama, Mensos Tri Rismaharini ( ) juga menegaskan bansos tetap akan 
disalurkan sesuai jadwal. 
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"Jadi untuk bansos tetap dilaksanakan sesuai di jadwal bulan tersebut. Bulan Mei kita serahkan 
di awal bulan Mei, untuk khusus DKI Jakarta dan sekitarnya mungkin akhirnya minggu pertama 
atau awal minggu kedua," beber Risma. 

Sebagaimana diketahui, awal Ramadhan diprediksi jatuh sekitar tanggal 13-14 April 2021. 
Sementara Idul Fitri juga diprediksi jatuh di tanggal yang sama pada Mei 2021. 

Dalam rapat koordinasi tersebut, hadir pula Wamenag Zainud Tauhid, Menaker Ida Fauziyah, 
Mendagri Tito Karnavian, dan kementerian terkait lainnya. 
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Judul Larangan Mudik Lebaran 2021 Diterapkan pada 6 sampai 17 Mei 

Nama Media jawapos.com 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 

Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/26/03/2021/larangan-mudik-
lebaran-2021-diterapkan-pada-6-sampai-17-mei/ 

Jurnalis Saifan Zaking 

Tanggal 2021-03-26 12:18:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK)) Larangan mudik akan dimulai dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Dari tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan 
pergerakan atau kegiatan daerah kecuali keadaan mendesak dan perlu 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Aturan-aturan yang menunjang ini akan diatur kementerian terkait, seperti 
Satgas, dan akan diatur langkah pengawasan oleh TNI, Polri, Kemenhub dan Pemda 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy 
menegaskan, bahwa mudik Idul Fitri 2021 ditiadakan. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi 
penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin banyak usai libur panjang. Keputusan itu 
diambil setelah melalui rapat bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait. Mulai dari 
Kemenaker, Kemensos, Kemenag, Kemenkes, BNPB, Kemendagri, KemenPAN-RB, TNI, Polri 
serta sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri. 

 

LARANGAN MUDIK LEBARAN 2021 DITERAPKAN PADA 6 SAMPAI 17 MEI 

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy 
menegaskan, bahwa mudik Idul Fitri 2021 ditiadakan. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi 
penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin banyak usai libur panjang. 

Keputusan itu diambil setelah melalui rapat bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait. 
Mulai dari Kemenaker, Kemensos, Kemenag, Kemenkes, BNPB, Kemendagri, KemenPAN-RB, 
TNI, Polri serta sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri. 
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Untuk pelarangan mudik tersebut, akan dimulai pada 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Adapun Hari 
Raya Idul Fitri sendiri diperkirakan akan jatuh sekitar 13-14 Mei 2021. "Larangan mudik akan 
dimulai dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021," ungkap dia dalam Telekonferensi Pers, Jumat 
(26/3). 

Pada tanggal tersebut, Muhadjir meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan 
pergerakan atau kegiatan ke luar daerah. Ini juga salah satu bentuk komitmen agar vaksinasi 
Covid-19 mencapai keberhasilan. "Dari tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak 
melakukan pergerakan atau kegiatan daerah kecuali keadaan mendesak dan perlu," ujarnya. 

Ia menjelaskan bahwa keputusan ini berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN, 
karyawan swasta, pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. "Aturan-aturan yang menunjang ini 
akan diatur kementerian terkait, seperti Satgas, dan akan diatur langkah pengawasan oleh TNI, 
Polri, Kemenhub dan Pemda," jelasnya. 
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Judul Karyawan Boleh Cuti Lebaran, Tapi Dilarang Mudik, Serius? 

Nama Media suara.com 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 

Halaman/URL https://bali.suara.com/read/2021/03/26/121532/karyawan-boleh-cuti-
lebaran-tapi-dilarang-mudik-serius 

Jurnalis Pebriansyah Ariefana 

Tanggal 2021-03-26 12:15:00 

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 - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Cuti bersama Idul Fitri satu hari tetap ada namun tidak boleh ada aktivitas 
mudik 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sehingga upaya vaksinasi yang sudah dilakukan bisa menghasilkan kondisi 
kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan 

 

Ringkasan 

Karyawan boleh cuti Lebaran, tapi dilarang mudik. Seluruh warga Indonesia dilarang mudik 
Lebaran pada 6 sampai 17 Mei 2021. "Sehingga upaya vaksinasi yang sudah dilakukan bisa 
menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan." 
Keputusan itu diambil dari rapat tingkat menteri (RTM) yang dipimpin oleh Muhadjir selaku 
Menko PMK dan diikuti oleh Mendagri, MenPANRB, Menaker, Menag, Menkes, Mensos, Mengub, 
Panglima TNI, Kapolri dan BNPB baik secara langsung ataupun secara daring. 

 

KARYAWAN BOLEH CUTI LEBARAN, TAPI DILARANG MUDIK, SERIUS? 

SuaraBali.id - Karyawan boleh cuti Lebaran, tapi dilarang mudik. Seluruh warga Indonesia 
dilarang mudik Lebaran pada 6 sampai 17 Mei 2021. 

Pemerintah larang mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2021 . Meski demikian masyarakat masih 
bisa menikmati hari cuti bersama pada 12 Mei 2021. 

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 
menuturkan cuti bersama tetap berlaku meski dengan catatan. 

Masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan mudik pada hari cuti bersama tersebut. 
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"Cuti bersama Idul Fitri satu hari tetap ada namun tidak boleh ada aktivitas mudik," kata Muhadjir 
dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko PMK, Jumat (26/3/2021). 

Pemerintah melarang masyarakat untuk mudik mulai mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. 

Masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas ke luar daerah baik sebelum dan 
sesudah tanggal tersebut kecuali untuk kepentingan yang mendesak. 

Larangan mudik berlaku bagi seluruh masyarakat termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), 
TNI, Polri, BUMN, serta karyawan swasta. 

"Sehingga upaya vaksinasi yang sudah dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang 
semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan." Keputusan itu diambil dari rapat tingkat 
menteri (RTM) yang dipimpin oleh Muhadjir selaku Menko PMK dan diikuti oleh Mendagri, 
MenPANRB, Menaker, Menag, Menkes, Mensos, Mengub, Panglima TNI, Kapolri dan BNPB baik 
secara langsung ataupun secara daring. 
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Judul Cuti Lebaran Masih Berlaku, Tapi Masyarakat Tetap Dilarang Mudik! 

Nama Media suara.com 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 
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Tanggal 2021-03-26 11:59:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Cuti bersama Idul Fitri satu hari tetap ada namun tidak boleh ada aktivitas 
mudik 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sehingga upaya vaksinasi yang sudah dilakukan bisa menghasilkan kondisi 
kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sehingga upaya vaksinasi yang sudah dilakukan bisa menghasilkan kondisi 
kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Ringkasan 

Pemerintah resmi melarang masyarakat menjalankan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021. Meski 
demikian masyarakat masih bisa menikmati hari cuti bersama pada 12 Mei 2021. "Sehingga 
upaya vaksinasi yang sudah dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal 
mungkin sesuai dengan yang diharapkan." Keputusan itu diambil dari rapat tingkat menteri 
(RTM) yang dipimpin oleh Muhadjir selaku Menko PMK dan diikuti oleh Mendagri, MenPANRB, 
Menaker, Menag, Menkes, Mensos, Mengub, Panglima TNI, Kapolri dan BNPB baik secara 
langsung ataupun secara daring. 

 

CUTI LEBARAN MASIH BERLAKU, TAPI MASYARAKAT TETAP DILARANG MUDIK! 

Pemerintah resmi melarang masyarakat menjalankan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021. Meski 
demikian masyarakat masih bisa menikmati hari cuti bersama pada 12 Mei 2021. 

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 
menuturkan cuti bersama tetap berlaku meski dengan catatan. Masyarakat dilarang untuk 
melakukan kegiatan mudik pada hari cuti bersama tersebut. 
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"Cuti bersama Idul Fitri satu hari tetap ada namun tidak boleh ada aktivitas mudik," kata Muhadjir 
dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko PMK, Jumat (26/3/2021). 

Pemerintah melarang masyarakat untuk mudik mulai mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. 
Masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas ke luar daerah baik sebelum dan 
sesudah tanggal tersebut kecuali untuk kepentingan yang mendesak. 

Larangan mudik berlaku bagi seluruh masyarakat termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), 
TNI, Polri, BUMN, serta karyawan swasta. 

"Sehingga upaya vaksinasi yang sudah dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang 
semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan." Keputusan itu diambil dari rapat tingkat 
menteri (RTM) yang dipimpin oleh Muhadjir selaku Menko PMK dan diikuti oleh Mendagri, 
MenPANRB, Menaker, Menag, Menkes, Mensos, Mengub, Panglima TNI, Kapolri dan BNPB baik 
secara langsung ataupun secara daring. 
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Judul Kemenag Akan Atur Kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri dengan 
Konsultasi ke MUI 
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ramadhan-dan-idul-fitri-dengan-konsultasi-ke-mui-1vQeeYcGv57 

Jurnalis kumparan 

Tanggal 2021-03-26 11:48:00 

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 - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadhan 
dan Idul Fitri akan diatur oleh Kementerian Agama, dengan konsultasi kepada MUI dan organisasi 
keagamaan yang ada 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Cuti bersama Idul Fitri tetap satu hari tetap ada, namun tidak boleh ada 
aktivitas mudik 

positive - Muhadjir (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat 
untuk tidak melakukan pergerakan, atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah, kecuali betul-
betul keadaan mendesak dan perlu 

 

Ringkasan 

Menko PMK telah menyelesaikan rapat dengan menteri dan perwakilan lembaga terkait untuk 
persiapan bulan dan 2021. Salah satu yang dibahas adalah kegiatan keagamaan yang biasanya 
banyak diselenggarakan selama bulan suci Ramadhan. Dalam rapat yang dipimpinnya hari ini, 
turut dihadiri Mensos Tri Rismaharini, Menaker Ida Fauziyah hingga Wamenag Zainut Tauhid 
Saadi. 

 

KEMENAG AKAN ATUR KEGIATAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI DENGAN 
KONSULTASI KE MUI 

Menko PMK telah menyelesaikan rapat dengan menteri dan perwakilan lembaga terkait untuk 
persiapan bulan dan 2021. Salah satu yang dibahas adalah kegiatan keagamaan yang biasanya 
banyak diselenggarakan selama bulan suci Ramadhan. 
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Muhadjir menuturkan, Kementerian Agama ( ) akan mengatur kegiatan keagamaan yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini. 

"Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadhan dan Idul Fitri akan 
diatur oleh Kementerian Agama, dengan konsultasi kepada MUI dan organisasi keagamaan yang 
ada," jelas Muhadjir dalam konferensi persnya, Jumat (26/3). 

Ia juga memastikan cuti bersama Idul Fitri akan tetap ada selama satu hari. Namun, ia meminta 
tetap tidak boleh aktivitas bepergian ke luar kota, karena pemerintah kini telah memutuskan 
untuk meniadakan mudik. 

"Cuti bersama Idul Fitri tetap satu hari tetap ada, namun tidak boleh ada aktivitas mudik," ucap 
dia. 

Larangan mudik ini akan berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Dengan begitu, Muhadjir mengimbau 
agar masyarakat tidak melakukan pergerakan dalam kurun waktu tersebut untuk mencegah 
penyebaran virus corona. 

"Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan 
pergerakan, atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah, kecuali betul-betul keadaan mendesak 
dan perlu," tutup Muhadjir. 

Dalam rapat yang dipimpinnya hari ini, turut dihadiri Mensos Tri Rismaharini, Menaker Ida 
Fauziyah hingga Wamenag Zainut Tauhid Saadi. 
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Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Cuti bersama Idul Fitri 1 hari tetap ada, namun tidak boleh ada aktivitas 
mudik 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Aturan menunjang peniadaan mudik akan diatur K/L terkait termasuk Satgas 
COVID dan diatur langkah pengawasannya oleh TNI/Polri, Kemenhub, Pemda, dll 

 

Ringkasan 

Pemerintah resmi melarang Mudik Lebaran 2021. Hal ini demi pencegahan penyebaran virus 
corona di tengah program vaksinasi yang sedang berjalan. Hadir pada pertemuan ini adalah 
Menaker Ida Fauziyah, Mensos Tri Rismaharini, dan Wamenag Zainut Tauhid. 

 

MUDIK LEBARAN 2021 DILARANG, 1 HARI CUTI BERSAMA TETAP ADA 

Pemerintah resmi melarang Mudik Lebaran 2021. Hal ini demi pencegahan penyebaran virus 
corona di tengah program vaksinasi yang sedang berjalan. 

Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Dan ini berlaku untuk 
seluruh kelompok masyarakat. 

Lantas, bagaimana dengan cuti bersama Idul Fitri 2021? "Cuti bersama Idul Fitri 1 hari tetap 
ada, namun tidak boleh ada aktivitas mudik," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam jumpa 
pers virtual usai rakor menteri, Jumat (26/3). 

Cuti bersama tersebut jatuh pada 12 Mei 2021. Hal ini pun telah dipangkas pemerintah, 
sebelumnya cuti Idul Fitri ada 4 hari. 
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Cuti bersama tanggal 17-19 Mei 2021 telah resmi dipangkas dengan pertimbangan memutus 
penularan corona. 

"Aturan menunjang peniadaan mudik akan diatur K/L terkait termasuk Satgas COVID dan diatur 
langkah pengawasannya oleh TNI/Polri, Kemenhub, Pemda, dll," jelas dia. 

Hadir pada pertemuan ini adalah Menaker Ida Fauziyah, Mensos Tri Rismaharini, dan Wamenag 
Zainut Tauhid. 
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Ringkasan 

Semenjak pandemi, pencairan JHT BPJS banyak disarankan melalui online . Hal ini untuk 
menghindari tatap muka dan interaksi fisik terkait dalam usaha mematuhi protokol kesehatan. 
Untuk meningkatkan pelayanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 
atau BP Jamsostek menyediakan dua akses untuk pencairan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). 

 

MUDAH, CARA MENCAIRKAN JHT BPJS KETENAGAKERJAAN VIA APLIKASI 

Semenjak pandemi, pencairan JHT BPJS banyak disarankan melalui online . Hal ini untuk 
menghindari tatap muka dan interaksi fisik terkait dalam usaha mematuhi protokol kesehatan. 

Untuk meningkatkan pelayanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 
atau BP Jamsostek menyediakan dua akses untuk pencairan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). 

Cara pertama adalah cara manual atau fisik, yaitu datang ke kantor BPJS dan mengambil antrean 
untuk mencairkan klaim. 

Cara kedua, adalah jalur online lewat aplikasi dan lewat laman Lapak Asik atau Pelayanan Tanpa 
Kontak Fisik. 

Akses ini hampir sama dalam pengurusan birokrasi lainnya, yaitu Anda harus mengambil nomor 
antrean yang bisa dilakukan secara daring. 

Berikut langkah mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara online :  

1. Login dan mengisi data Untuk mencairkan JHT, Anda bisa mengakses aplikasi BPJSTKU atau 
dengan mengunjungi laman resmi lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id . 

Di Lapak Asik, ikuti petunjuk yang ada. Dimulai dari login hingga mengisi data-data. 

Jika menggunakan aplikasi, unduh dulu aplikasi lewat Google Playstore. Kemudian, buat akun 
jika Anda belum memiliki akun. 
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Baru kemudian login atau masuk menggunakan alamat e-mail dan kata sandi. Begitu masuk di 
halaman utama, akan terpampang beberapa pilihan menu. Kemudian, pilih menu "Antrean 
Online". 

2. Isi data Dalam halaman Antrean Online, Anda akan mendapatkan syarat dan ketentuan 
pengajuan Lapak Asik dan formulir pengajuan klaim JHT. 

Unduh formulir kemudian isi sesuai data yang benar. 

3. Unggah dokumen Anda akan diminta mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam 
proses pengajuan JHT BPJS. 

Dokumen ini antara lain scan kartu BP Jamsostek, KTP, KK, surat keterangan berhenti bekerja, 
foto diri, formulir permohonan klaim JHT, buku rekening bank, dan NPWP. 

4. Pilih kantor cabang BPJS Pilih kantor cabang BPJS yang paling dekat dengan lokasi tinggal 
Anda. Hal ini untuk mengantisipasi Anda diminta melengkapi dokumen dengan datang langsung 
ke kantor BPJS. 

5. Verifikasi berkas Setelah dokumen terunggah, petugas BPJS akan melakukan verifikasi. Salah 
satu cara verifikasi adalah dengan mengontak Anda melalui saluran video call . 

Namun, tak menutup kemungkinan, petugas akan meminta Anda datang ke kantor BPJS untuk 
melengkapi data atau verifikasi data. 

Jika dokumen sudah lengkap, Anda tinggal menunggu klaim diproses. Anda bisa mengecek 
status klaim dalam aplikasi di menu "Antrean Online". 

Anda akan menerima uang JHT dalam rekening yang sudah Anda berikan ke petugas BPJS. 
Sebelum dana cair, biasanya akan ada petugas yang memberitahu status klaim kepada Anda 
lewat e-mail atau telepon. 
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positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan K3) Tujuan dari Rakornas ini adalah 
mempererat soliditas dan solidaritas pengawas ketenagakerjaan yang berada di selururh 
Indonesia serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder 

 

Ringkasan 

Sistem digitalisasi menjadi perangkat dasar utama di era kemajuan pengetahuan dan teknologi 
saat ini. Dunia ketenagakerjaan pun turut terpengaruh olehnya. Merespons hal tersebut, 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), merumuskan kebijakan yang disebut "9 lompatan 
besar" Ketenagakerjaan. 

 

DITJEN BINWASNAKER WUJUDKAN '9 LOMPATAN' BESAR KEMNAKER 

JAKARTA -- Sistem digitalisasi menjadi perangkat dasar utama di era kemajuan pengetahuan 
dan teknologi saat ini. Dunia ketenagakerjaan pun turut terpengaruh olehnya. 

Merespons hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), merumuskan kebijakan 
yang disebut "9 lompatan besar" Ketenagakerjaan. 

Adapun poin penting dari sembilan lompatan besar tersebut antara lain, reformasi birokrasi, 
ekosistem digital siap kerja, tranformasi Balai Latihan Kerja (BLK), link and match 
ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan yang 
kesembilan adalah reformasi pengawasan. 

Sebagai aktualisasi riil dari amanah sembilan lompatan besar tersebut, Direktorat Jenderal 
Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen 
Binwasnaker dan K3) melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan 
tahun 2021 yang diikuti pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia secara hybrid . 
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Acara yang secara resmi dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Dr. Ida Fauziyah ini diharapkan 
menjadi langkah awal Binwasnaker terhadap komitmen mewujudkan salah satu poin dari 
sembilan lompatan besar Kemnaker. Hal tersebut, diungkapkan oleh Dirjen Binwasnaker dan K3 
Haiyani Rumondang. 

Lebih lanjut Dirjen, mengatakan, tujuan dari pelaksanaan Rakornas ini di antaranya adalah 
penguatan aspek teknik dan manajerial pengawas ketenagakerjaan, penyamaan persepsi konsep 
pemeriksaan, pengujian, kelembagaan pengawas ketenagakerjaan, juga menyosialisasikan 
peraturan perundang-undangan terbaru bidang ketenagakerjaan dan mencermati perubahan 
kebijakan ketenagakerjaan. 

"Tujuan dari Rakornas ini adalah mempererat soliditas dan solidaritas pengawas ketenagakerjaan 
yang berada di selururh Indonesia serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan 
stakeholder," ujar dia, Jumat (26/3). 

Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk melaksanakan salah 
satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan. 
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positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sehingga diperlukan langkah tegas dalam mencegah hal tersebut terulang 
kembali 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Seluruh K/L akan persiapkan komunikasi publik yang baik soal peniadaan 
mudik ini. Terakhir dan yang paling penting, larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei 
sampai 17 Mei 2021 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sehingga upaya vaksinasi yag sedang dilakukan bisa hasilkan kondisi 
kesehatan semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan 

 

Ringkasan 

Hari ini, Jumat 26 Maret 2021 sejumlah kementerian terkait yang dikoordinasi Menteri PMK, 
Muhadjir Effendy membahas masalah mudik Lebaran tahun 2021. Pemerintah memutuskan 
mudik lebaran tahun 2021 dilarang di tengah pandemi corona. Hadir pada pertemuan ini adalah 
Menaker Ida Fauziyah, Mensos Tri Rismharini, dan Wamenag Zainut Tauhid. 

 

BREAKING NEWS: PEMERINTAH LARANG MUDIK LEBARAN 2021 

Hari ini, Jumat 26 Maret 2021 sejumlah kementerian terkait yang dikoordinasi Menteri PMK, 
Muhadjir Effendy membahas masalah mudik Lebaran tahun 2021. Pemerintah memutuskan 
mudik lebaran tahun 2021 dilarang di tengah pandemi corona. 
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"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam 
konferensi pers virtual. 

Tingginya angka penularan dan kematian baik masyarakat dan tenaga kesehatan akibat wabah 
COVID-19 setelah beberapa kali libur panjang menjadi alasan utama, khususnya setelah libur 
Nataru. Termasuk tingginya BOR RS. 

"Sehingga diperlukan langkah tegas dalam mencegah hal tersebut terulang kembali," jelas dia. 

"Seluruh K/L akan persiapkan komunikasi publik yang baik soal peniadaan mudik ini. Terakhir 
dan yang paling penting, larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021," 
tutur dia. 

Aturan larangan mudik berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun 
pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. 

"Sehingga upaya vaksinasi yag sedang dilakukan bisa hasilkan kondisi kesehatan semaksimal 
mungkin sesuai yang diharapkan," jelas dia. 

Hadir pada pertemuan ini adalah Menaker Ida Fauziyah, Mensos Tri Rismharini, dan Wamenag 
Zainut Tauhid. 
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Narasumber 

positive - Dony Ahmad Munir (Ketua DPRD Mura) Sumedang juga memiliki program one village 
one product. Kemenaker pun mendukung upaya pemerintah daerah menurunkan pengangguran 
melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik demografi daerah 

positive - Dony Ahmad Munir (Ketua DPRD Mura) Selain itu, saya minta bantuan revitalisasi balai 
latihan kerja (BLK), serta bantuan peralatan untuk menindaklanjuti kegiatan SDC 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Program-program yang mendorong 
penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk 
penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengembangan jejaring kerja sama antara 
Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait penempatan tenaga, kerja perlu dijalin secara 
konsisten sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal 

 

Ringkasan 

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir curhat kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah terkait 
masalah pengangguran di tengah pandemi Covid-19. Dony menyampaikan masalah 
pengangguran kepada Menaker pada Kamis (25/3/2021) di Kantor Kementerian Tenaga Kerja, 
Jakarta Selatan. Saat itu Dony mengajukan berbagai bantuan program untuk mengurangi angka 
pengganguran. Kabupaten Sumedang pun menjadi satu dari 20 kab/kota yang mendapatkan 
program skill development (SDC). 

 

BERTEMU MENAKER, BUPATI SUMEDANG CURHAT SOAL PENGANGGURAN 

CIREBON - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir curhat kepada Menteri Tenaga Kerja Ida 
Fauziah terkait masalah pengangguran di tengah pandemi Covid-19. 
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Dony menyampaikan masalah pengangguran kepada Menaker pada Kamis (25/3/2021) di Kantor 
Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta Selatan. 

Saat itu Dony mengajukan berbagai bantuan program untuk mengurangi angka pengganguran. 
Kabupaten Sumedang pun menjadi satu dari 20 kab/kota yang mendapatkan program skill 
development (SDC). 

"Sumedang juga memiliki program one village one product . Kemenaker pun mendukung upaya 
pemerintah daerah menurunkan pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan 
karakteristik demografi daerah," kata Dony di Kabupaten Sumedang, Jumat (26/3/2021). 

Kepada Menaker, Dony mengajukan permohonan bantuan program untuk meningkatkan sumber 
daya manusia atau peserta pelatihan. 

"Selain itu, saya minta bantuan revitalisasi balai latihan kerja (BLK), serta bantuan peralatan 
untuk menindaklanjuti kegiatan SDC," kata Dony. 

Menteri Ida Fauziyah sebelumnya menyebutkan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah 
untuk menekan angka pengangguran serta meningkatkan keahlian SDM. 

Pemkab Sumedang diminta dapat mengoptimalkan SDM di daerah supaya bisa masuk ke pasar 
kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), maupun 
Antar Kerja Antar Negara (AKAN). 

"Program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja 
maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar 
negeri," kata Ida. 

Potensi SDA, kata Ida, dapat digali lebih dalam lagi untuk dimaksimalkan pemanfaatannya oleh 
SDM di daerah sehingga diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru maupun lanjutan. 

Hal itu akan mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

"Pengembangan jejaring kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait 
penempatan tenaga, kerja perlu dijalin secara konsisten sehingga masing-masing pihak dapat 
berkontribusi secara maksimal," kata Ida. 
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Narasumber 

positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (PHI &amp; Jamsos)) Sebagai aktualisasi riil dari amanah sembilan lompatan besar 
tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional 
Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2021 yang diikuti pengawas ketenagakerjaan seluruh 
Indonesia secara hybrid 

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (PHI &amp; Jamsos)) Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker 
dan K3 untuk melaksanakan salah satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terwujud dalam sistem 
digitalisasi juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil studi McKinsey, 
diperkirakan bakal ada 23 juta pekerjaan akan hilang. Namun, juga diperkirakan sebanyak 27 
juta hingga 46 juta pekerjaan baru bakal tumbuh. 

 

DIGITALISASI PENGARUHI DUNIA KETENAGAKERJAAN, INI LANGKAH KEMENAKER 

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terwujud dalam sistem 
digitalisasi juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil studi McKinsey, 
diperkirakan bakal ada 23 juta pekerjaan akan hilang. Namun, juga diperkirakan sebanyak 27 
juta hingga 46 juta pekerjaan baru bakal tumbuh. 

Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia (Kemnaker), merumuskan kebijakan yang disebut sembilan lompatan besar 
ketenagakerjaan. 
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Dia memaparkan poin penting dari sembilan lompatan besar tersebut antara lain, reformasi 
birokrasi, ekosistem digital siap kerja, tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja), link and match 
ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan yang 
kesembilan adalah reformasi pengawasan. 

"Sebagai aktualisasi riil dari amanah sembilan lompatan besar tersebut, Direktorat Jenderal 
Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen 
Binwasnaker dan K3) melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan 
tahun 2021 yang diikuti pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia secara hybrid," ujar 
Haiyani dalam keterangannya, Jumat (26/3). 

Lebih lanjut Dirjen mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan Rakornas tersebut di antaranya 
adalah penguatan aspek teknik dan manajerial pengawas ketenagakerjaan, penyamaan persepsi 
konsep pemeriksaan, pengujian, kelembagaan pengawas ketenagakerjaan. Kemudian, 
mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terbaru bidang ketenagakerjaan dan 
mencermati perubahan kebijakan ketenagakerjaan. 

Selain itu, menurutnya tujuan dari Rakornas adalah mempererat soliditas dan solidaritas 
pengawas ketenagakerjaan yang berada di seluruh Indonesia serta memperkuat sinergi dan 
kolaborasi dengan stakeholder. 

"Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk melaksanakan salah 
satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan," pungkas Haiyani. 
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Sertifikasi Nasional 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Sertifikasi bagi Mahasiswa Vokasi 

Halaman/URL https://edukasi.sindonews.com/read/376762/211/bnsp-kemendikbud-
siap-wujudkan-link-and-match-149-skema-sertifikasi-nasional-
1616724189 

Jurnalis Neneng Zubaidah 

Tanggal 2021-03-26 09:11:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 
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Narasumber 

positive - Masehat (Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)) Saya melihat program link 
and match sebagai suatu kemajuan yang sangat signifikan untuk menghasilkan tenaga kerja 
yang kompeten di dunia Industri karena saat ini Industri sangat membutuhkan tenaga kerja yang 
berkompetensi tinggi 

positive - Wikan Sakarinto (Dirjen Diksi) Link and match sudah kita sepakati menjadi menu dan 
strategi besar untuk vokasi bersama industri. Penandatanganan skema sertifikasi yang disusun 
serta disepakati bersama hari ini levelnya sudah menikah. Skema sertifikasi ini adalah bentuk 
pengakuan terstandardisasi yang dipahami bersama oleh vokasi dengan industri, dan diregulatori 
BNSP 

 

Ringkasan 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bersama Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud 
menandatangani 149 Skema Sertifikasi Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat 
Kemitraan serta Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Adapun yang berperan sebagai 
pembahas yakni Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Direktur 
Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kemen-PUPR, Plt. Direktur Bina Standarisasi, 
Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kemenaker, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) dan Profesi 
Ditjen Diksi, Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia (FHCI), Ketua Forum Direktur 
Politeknik Negeri dan Ketua Forum Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). 
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BNSP-KEMENDIKBUD SIAP WUJUDKAN LINK AND MATCH 149 SKEMA SERTIFIKASI 
NASIONAL 

JAKARTA - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bersama Ditjen Pendidikan Vokasi 
Kemendikbud menandatangani 149 Skema Sertifikasi Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi 
Direktorat Kemitraan serta Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. 

Penandatangan ini dilakukan Ketua BNSP Kunjung Masehat dan Dirjen Vokasi Kemendikbud 
Wikan Sakarinto pada Kamis (25/3) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. 

Skema Sertifikasi Nasional ini ditujukan untuk mewujudkan link and match yang kini menjadi 
fokus Pemerintah dalam menguatkan pendidikan vokasi guna menghasilkan Sumber Daya 
Manusia (SDM) Indonesia unggul melalui Sertifikasi Kompetensi. 

Keluarga Pendiri Diusir dari Rumah Dinas, USU: Aset Negara Tak Boleh Dimiliki Pribadi Catatan 
Sosiologis Peta Jalan Pendidikan Pada acara ini, dilakukan pula Diskusi Panel mengenai 
kebutuhan Industri terhadap Skema Sertifikasi yang dihadiri oleh para panelis yakni Dirjen 
Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Ketua BNSP dan Presiden Direktur PT. Trakindo Utama sebagai 
perwakilan industri. 

Adapun yang berperan sebagai pembahas yakni Deputi Bidang Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan Bappenas, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kemen-PUPR, 
Plt. Direktur Bina Standarisasi, Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kemenaker, Direktur Pendidikan 
Tinggi Vokasi (PTV) dan Profesi Ditjen Diksi, Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia 
(FHCI), Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri dan Ketua Forum Lembaga Sertifikasi Profesi 
(LSP). 

Ketua BNSP Kunjung Masehat mengatakan, acara ini bisa menjadi momentum untuk 
menciptakan tenaga kerja berkompetensi tinggi sesuai dengan kebutuhan industri. 

"Saya melihat program link and match sebagai suatu kemajuan yang sangat signifikan untuk 
menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di dunia Industri karena saat ini Industri sangat 
membutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi," ujarnya. 

Penandatangan Skema Sertifikasi Nasional ini dilatarbelakangi dari anggapan pelaku industri 
bahwa apa yang dipelajari peserta didik dalam Perguruan Tinggi tidak selaras dengan kebutuhan 
industri saat ini. 

Maka dari itu, dibuat Program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja 
Indonesia yang bernama program link and match. Dalam hal ini, Wikan Sakarinto selaku Dirjen 
Pendidikan Vokasi Kemendikbud mengatakan, program link and match ini dilaksanakan untuk 
menguatkan pendidikan vokasi guna menghasilkan SDM Indonesia unggul. 

Wikan menyebut, sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan Dunia Usaha dan 
Dunia Industri (DUDI) merupakan salah satu poin paket link and match keterlibatan DUDI di 
segala aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi. 

Paket link and match ini terdiri atas minimal 8+i poin yang bertujuan menguatkan kemitraan 
serta penyelarasan dengan industri, di antaranya kurikulum yang disusun bersama industri, 
pembelajaran berbasis project riil dari industri, dosen tamu/expert dari industri, magang, dan 
sertifikasi kompetensi. 

"Link and match sudah kita sepakati menjadi menu dan strategi besar untuk vokasi bersama 
industri. Penandatanganan skema sertifikasi yang disusun serta disepakati bersama hari ini 
levelnya sudah menikah. Skema sertifikasi ini adalah bentuk pengakuan terstandardisasi yang 
dipahami bersama oleh vokasi dengan industri, dan diregulatori BNSP," ujarnya. 
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Menurut Corcomm & CSR Manajer Bidang Pendidikan PT. Trakindo Utama Candy Sihombing, 
industri sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi. Adapun program link and 
match dapat digunakan agar tenaga kerja memiliki standar yang cukup untuk masuk ke dunia 
Industri. 

Dalam hal ini, Kunjung mengatakan, untuk menciptakan tenaga kerja berkompetensi tinggi yang 
siap dalam dunia Industri, BNSP akan menyiapkan para tenaga kerja melalui pelaksanaan 
Sertifikasi Kompetensi. 

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja ini telah diatur dalam UU No 13/2003. Dalam peraturan 
tersebut, BNSP diberikan amanah untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja. Adapun 
berdasarkan PP No 10/ 2018, Sertifikasi Kompetensi ini dilakukan oleh LSP yang diberikan lisensi 
oleh BNSP. 

Dalam peraturan tersebut, juga dijelaskan Sertifikasi Kompetensi dilakukan untuk menciptakan 
tenaga kerja kompeten, berdaya saing tinggi dan berstandar global. Maka dari itu, diperlukan 
infrastrukur kompetensi seperti Standar Kompetensi Kerja, Asesor Kompetensi, Skema 
Sertifikasi, materi uji kompetensi (MUK), tempat uji kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi 
Profesi (LSP). 

Adapun hal tersebut merupakan komponen yang harus dimiliki dalam Sistem dan Skema 
Kompetensi Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi. 

Berdasarkan PP No.10 tahun 2018, BNSP befungsi untuk melaksanakan dan mengembangkan 
Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja. Sertifikasi Kompetensi ini adalah produk hukum yang 
menjadi bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan 
tertentu. 

Bukti pengakuan atau legitimasi ini ditetapkan oleh BNSP kepada Lembaga Sertifikasi Profesi 
(LSP) yang telah memperoleh lisensi BNSP sebelum LSP memberikan sertifikat itu ke tenaga 
kerja terkait. 

Tujuannya adalah untuk memastikan kompetensi seseorang yang didapatkan melalui 
pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman kerja. 

Adapun kredibilitas suatu sertifikasi sangat ditentukan oleh LSP pemberi sertifikasinya dan 
professional judgement yang dimiliki para Asesor Kompetensi. Dalam hal ini, BNSP memiliki 
kebijakan untuk membina dan mengawasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). 

(mpw). 
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Ringkasan 

BLT subsidi gaji 2020 masih tersisa karena penyalurannya baru 98%. Masih ada sekira 
Rp352.992.000.000 dana BLT subsidi gaji yang belum cair. Oleh karena itu, bagi pekerja yang 
merasa belum mendapat BLT subsidi gaji tahun lalu, masih berpeluang mendapatkannya tahun 
ini. Di mana Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengupayakan dana tersebut bisa disalurkan 
kembali. 

 

BLT SUBSIDI GAJI CAIR, ANGGARAN RP352 MILIAR DIKUCURKAN, SIAP-SIAP YA. 

BLT subsidi gaji 2020 masih tersisa karena penyalurannya baru 98%. Masih ada sekira 
Rp352.992.000.000 dana BLT subsidi gaji yang belum cair. 

Oleh karena itu, bagi pekerja yang merasa belum mendapat BLT subsidi gaji tahun lalu, masih 
berpeluang mendapatkannya tahun ini. Di mana Kementerian Ketenagakerjaan sedang 
mengupayakan dana tersebut bisa disalurkan kembali. 

Bagi para pekerja yang belum mendapat BLT sekira Rp1,2 juta ini, tentu ada syarat yang harus 
dipenuhi. Seperti, gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Kemudian terdaftar sebagai penerima aktif 
progrgam Jamsos BPJS Ketenagakerjaan. 

Lalu penerima subsidi harus mereka yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). 

Sebagai informasi, target penerimaan BLT gaji tahun 2020 sendiri sebanyak 12.403.896 orang 
dengan anggaran sebesar Rp29.769.350.400.000. 

Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi sebesar Rp29.416.358.400.000 
atau 98,81%. 
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Narasumber 

positive - Abuya Tgk H. Sarkawi (Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan) oleh karenanya kami 
berharap dukungan dari Kementerian untuk memfasilitasi Penambahan Program Pelatihan di BLK 
tersebut 

neutral - Abuya Tgk H. Sarkawi (Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan) Kami ingin para 
kalangan milenial di Bener Meriah dapat dilatih di BLK sesuai dengan bakatnya, sehingga Perlu 
kiranya ditambah bidang -bidang pelatihan untuk menjawab kebutuhan tersebut 

 

Ringkasan 

Usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Bupati Bener 
Meriah Abuya Tgk H. Sarkawi berkesempatan bertemu langsung dengan Menteri 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si (24/03/2021) Bertempat di 
gedung utama kementerian tersebut, Bupati Bener Meriah melaporkan kondisi Balai Latihan Kerja 
Pante Raya yang terletak di kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. 

 

BERTEMU MENAKER RI, SARKAWI USULKAN PENGEMBANGAN BLK PANTE RAYA 

Banda Aceh; Usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 
Bupati Bener Meriah Abuya Tgk H. Sarkawi berkesempatan bertemu langsung dengan Menteri 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si (24/03/2021) Bertempat di 
gedung utama kementerian tersebut, Bupati Bener Meriah melaporkan kondisi Balai Latihan Kerja 
Pante Raya yang terletak di kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. 

"Saat ini ibu menteri, kami telah melaksanakan beberapa Kegiatan Pelatihan di BLK yang di kelola 
oleh Pemda, akan tetapi cakupan kegiatan Pelatihan sangat sedikit bidangnya", lanjut Bupati, " 
oleh karenanya kami berharap dukungan dari Kementerian untuk memfasilitasi Penambahan 
Program Pelatihan di BLK tersebut", ucap Abuya Tgk H. Sarkawi Lebih jauh Bupati Bener Meriah 
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menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sangat konsen untuk menguatkan 
peran BLK tentunya sebagai sarana menciptakan tenaga kerja yang produktif. 

"Kami ingin para kalangan milenial di Bener Meriah dapat dilatih di BLK sesuai dengan bakatnya, 
sehingga Perlu kiranya ditambah bidang -bidang pelatihan untuk menjawab kebutuhan tersebut", 
jelas Bupati. 

Menjawab usulan Bupati Bener Meriah, Menteri Ketenagakerjaan menyambut baik niatan 
tersebut dan menyatakan akan berupaya mewujudkan Usulan Bupati Bener meriah itu, karena 
hal tersebut sejalan dengan Program Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam mempersiapkan 
tenaga kerja yang kompetitif. 

Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.si menambahkan bahwa ia ingin mengunjungi Bener Meriah dan melihat 
kondisi BLK Pante Raya secarha langsung agar nantinya pembenahan yang dilakukan dapat 
sejalan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki kabupaten Bener Meriah, tutupnya. 
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Ringkasan 

Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan terutama sebagai dosen, bisa mendaftar sebagai 
dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker), ada lebih dari 30 posisi dosen kontrak yang dibuka di lowongan kerja di UNY. 

 

ADA LOWONGAN KERJA MENJADI DOSEN DI UNY, SIMAK PERSYARATANNYA 

Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan terutama sebagai dosen, bisa mendaftar sebagai 
dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. 

Salah satu universitas negeri di Yogyakarta ini memiliki kualitas pendidikan yang baik. Setiap 
tahunnya, banyak siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya di UNY. 

Kali ini UNY sedang membuka kesempatan untuk lulusan S2/S3 yang ingin menjadi dosen di 
beberapa program studi. 

Bersumber dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), ada lebih dari 30 posisi dosen 
kontrak yang dibuka di lowongan kerja di UNY. 

Posisi tersebut tersebar di tujuh fakultas yang ada di UNY diantaranya:  

1. Fakultas Ilmu Pendidikan. 

2. Fakultas Bahasa dan Seni. 

3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

4. Fakultas Ilmu Sosial. 

5. Fakultas Teknik. 

6. Fakultas Ilmu Keolahragaan. 

7. Fakultas Ekonomi. 
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Bagi Anda yang memenuhi kriteria yang dicari UNY, bisa melamar secara daring di situs 
rekrutmen UNY. Berikut ini informasi tentang lowongan kerja sebagai dosen di UNY, merangkum 
dari Kemnaker. 

Pendaftaran dosen kontrak di UNY tahun 2021 dibuka mulai 24 Maret hingga 9 April 2021. Calon 
dosen melamar melalui situs resmi rekrutmen UNY dan mengunggah dokumen yang 
dipersyaratkan. 

Harap berhati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan panitia penyelenggara rekrutmen 
dosen UNY. Segala proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya. 
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Narasumber 

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (PHI &amp; Jamsos)) Acara yang secara resmi dibuka langsung oleh Menteri 
Ketenagakerjaan RI, Ibu Dr. Ida Fauziyah, M.Si ini, menjadi langkah awal Binwasnaker terhadap 
komitmen mewujudkan salah satu poin dari sembilan lompatan besar Kemnaker 

neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (PHI &amp; Jamsos)) Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker 
dan K3 untuk melaksanakan salah satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Merespon berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
mewujud dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh McKinsey dari hasil studinya bahwa diperkirakan akan ada 
23 juta pekerjaan akan hilang, namun juga diperkirakan sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru 
yang akan tumbuh. 

 

DITJEN BINWASNAKER WUJUDKAN 9 LOMPATAN BESAR KEMNAKER 

Merespon berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
mewujud dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan . 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh McKinsey dari hasil studinya bahwa diperkirakan akan ada 
23 juta pekerjaan akan hilang, namun juga diperkirakan sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru 
yang akan tumbuh. 

Dengan demikian, sebagai respon dan solusi terhadap tentangan dan peluang tersebut, 
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ( Kemnaker ), merumuskan kebijakan yang 
disebut "sembilan lompatan besar" Ketenagakerjaan. 
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Adapun poin penting dari sembilan lompatan besar tersebut antara lain reformasi birokrasi, 
ekosisten digital siap kerja, tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja), link and match 
ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan yang 
kesembilan adalah reformasi pengawasan. 

Sebagai aktualisasi riil dari amanah sembilan lompatan besar tersebut, Direktorat Jenderal 
Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen 
Binwasnaker dan K3) melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan 
tahun 2021 yang diikuti pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia secara hybrid. 

"Acara yang secara resmi dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ibu Dr. Ida 
Fauziyah, M.Si ini, menjadi langkah awal Binwasnaker terhadap komitmen mewujudkan salah 
satu poin dari sembilan lompatan besar Kemnaker," kata Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani 
Rumondang dalam keterangannya, ditulis Jumat (26/3/2021). 

Lebih lanjut Dirjen mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan Rakornas ini di antaranya adalah 
penguatan aspek teknik dan manajerial pengawas ketenagakerjaan penyamaan persepsi konsep 
pemeriksaan, pengujian, kelembagaan pengawas ketenagakerjaan juga mensosialisasikan 
peraturan perundang-undangan terbaru bidang ketenagakerjaan dan mencermati perubahan 
kebijakan ketenagakerjaan. 

Selain daripada itu, menururt Dirjen tujuan dari Rakornas adalah mempererat soliditas dan 
solidaritas pengawas ketenagakerjaan yang berada di selururh Indonesia serta memperkuat 
sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder. 

Pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut, juga 
ditandatangani komitmen bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan 
Industrial, oleh Dirjen Binwasnaker dan K3 bersama Plt Dirjen PHI dan Jamsos. 

"Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk melaksanakan salah 
satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan," pungkas Haiyani. 
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Ringkasan 

Merespon berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
mewujud dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh McKinsey dari hasil studinya bahwa diperkirakan akan ada 
23 juta pekerjaan akan hilang, namun juga diperkirakan sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru 
yang akan tumbuh. 

 

KOMITMEN KUAT DITJEN BINWASNAKER WUJUDKAN 9 LOMPATAN BESAR 

Jakarta, - Merespon berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang mewujud dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh McKinsey dari hasil studinya bahwa diperkirakan akan ada 
23 juta pekerjaan akan hilang, namun juga diperkirakan sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru 
yang akan tumbuh. 

Dengan demikian, sebagai respon dan solusi terhadap tentangan dan peluang tersebut, 
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), merumuskan kebijakan yang 
disebut "sembilan lompatan besar" Ketenagakerjaan. 

Adapun poin penting dari sembilan lompatan besar tersebut antara lain; reformasi birokrasi, 
ekosisten digital siap kerja, tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja), link and match 
ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan yang 
kesembilan adalah reformasi pengawasan. 

Sebagai aktualisasi riil dari amanah sembilan lompatan besar tersebut, Direktorat Jenderal 
Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen 
Binwasnaker dan K3) melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan 
tahun 2021 yang diikuti pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia secara hybrid. 
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Acara yang secara resmi dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ibu Dr. Ida Fauziyah, 
M.Si ini, menjadi langkah awal Binwasnaker terhadap komitmen mewujudkan salah satu poin 
dari sembilan lompatan besar Kemnaker. 

Hal tersebut, diungkapkan oleh Dirjen Binwasnaker dan K3, Ibu Haiyani Rumondang pada acara 
yang berlangsung pada Hari Rabu (24/3/2021) di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jakarta. 

Lebih lanjut Dirjen mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan Rakornas ini di antaranya adalah 
penguatan aspek teknik dan manajerial pengawas ketenagakerjaan; penyamaan persepsi konsep 
pemeriksaan, pengujian, kelembagaan pengawas ketenagakerjaan; juga mensosialisasikan 
peraturan perundang-undangan terbaru bidang ketenagakerjaan dan mencermati perubahan 
kebijakan ketenagakerjaan. 

Selain daripada itu, menururt Dirjen tujuan dari Rakornas adalah mempererat soliditas dan 
solidaritas pengawas ketenagakerjaan yang berada di selururh Indonesia serta memperkuat 
sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder. 

Pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut, juga 
ditandatangani komitmen bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan 
Industrial, oleh Dirjen Binwasnaker dan K3 bersama Plt Dirjen PHI dan Jamsos. 

Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk melaksanakan salah 
satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan. 
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