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Menaker : UU Cipta Merupakan Hasil yang Disepakati
Buruh dan Pengusaha

Sentimen : Positif
Ringkasan
Empat aturan turunan Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
untuk klaster ketenagakerjaan selesai dibahas. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
Undang-undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan itu telah diserahkan kepada
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
Menaker mengatakan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster
ketenagakerjaan Undang-undang Cipta Kerja telah dibahas dalam Forum Tripartit yang
terdiri dari serikat buruh/pekerja, pengusaha, serta pemerintah. Hal ini juga sudah
dilakukan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait sejak hari Rabu
(27/1/2021) hingga Minggu (31/1/2021).
Tahapan berikutnya adalah proses koreksi untuk menghindari kesalahan kata dan juga
rujukan. Setelah itu, keempat RPP itu akan diserahkan ke Sekretariat Negara untuk
ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan yang resmi berlaku oleh Presiden
Joko Widodo.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut
telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha
dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimis kita bisa menyelesaikan ke
empat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, empat rancangan peraturan pemerintah
(RPP) turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan telah selesai dibahas. Pembahasannya,
menurut Ida, dalam Forum Tripartit yang terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha,
dan pemerintah.

RPP TURUNAN CIPTAKER DISERAHKAN KE MENKO PEREKONOMIAN
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, empat rancangan peraturan
pemerintah (RPP) turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan telah selesai dibahas.
Pembahasannya, menurut Ida, dalam Forum Tripartit yang terdiri atas serikat pekerja/serikat
buruh, pengusaha, dan pemerintah.
"Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersamasama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah
dilibatkan," kata Menaker Ida di Jakarta, Senin (1/2/2021) dalam siaran persnya.
Ia menjelaskan, RPP klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke Kemenko Bidang
Perekonomian untuk diupload pada portal resmi UU Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut juga
sudah dilakukan harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga terkait sejak hari Rabu hingga
Minggu kemarin.
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Kemudian, tahapan berikutnya adalah merapikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata
dan juga rujukan. Setelahnya, pihaknya akan serahkan kembali kepada Sekretariat Negara untuk
proses penetapan oleh Presiden RI.
"Kami optimis kita bisa menyelesaikan ke empat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, keempat RPP UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu RPP tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang
Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. (Foto:
Humas Kemnaker).
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positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Jadi kemungkinan program PEN 2021
masih lebih tinggi dari Rp553 triliun jika insentif usaha dalam perpajakan kami laporkan
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Kami tidak mencantumkan untuk insentif
usaha perpajakan meski policy tetap diteruskan untuk beberapa. Nanti kami akan laporkan sebab
jika kita lakukan estimasi awal tergantung WP-nya
positive - Ainun Na'im (Kepala dan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Di tahun
2021 alokasi kuota internet ini masih akan dilakukan, namun tentu kita akan berusaha untuk
menempuh dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu sekarang sedang kita rumuskan besaran
dan juga cakupannya seperti apa
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan

Ringkasan
Pemerintah Jokowi berkomitmen melanjutkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang
sebelumnya telah dikucurkan pada 2020. Langkah ini untuk mendorong Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) di tengah pandemi Covid-19. Namun tak semua program bantuan sosial tersebut
dilanjutkan di 2021. Ada juga program yang disetop. Bansos yang Disetop Menteri
4

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU)
atau subsidi gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.

DAFTAR BANSOS YANG MASIH DIKUCURKAN DAN DISETOP PEMERINTAH JOKOWI
DI 2021
Pemerintah Jokowi berkomitmen melanjutkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang
sebelumnya telah dikucurkan pada 2020. Langkah ini untuk mendorong Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) di tengah pandemi Covid-19. Namun tak semua program bantuan sosial tersebut
dilanjutkan di 2021. Ada juga program yang disetop.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, alokasi anggaran untuk program
pemulihan ekonomi nasional (PEN) di 2021 mencapai Rp553,1 triliun. Angka ini berpotensi
mengalami kenaikan jika insentif usaha telah dimasukkan.
"Jadi kemungkinan program PEN 2021 masih lebih tinggi dari Rp553 triliun jika insentif usaha
dalam perpajakan kami laporkan," katanya di Jakarta, Rabu (27/1).
Sri Mulyani menyatakan, insentif usaha bidang perpajakan belum dimasukkan dalam alokasi
Rp553,1 triliun karena pihaknya masih dalam proses melakukan estimasi awal yang bergantung
pada wajib pajak (WP).
"Kami tidak mencantumkan untuk insentif usaha perpajakan meski policy tetap diteruskan untuk
beberapa. Nanti kami akan laporkan sebab jika kita lakukan estimasi awal tergantung WP-nya,"
katanya.
Sri Mulyani merinci terdapat empat fokus bidang yang telah masuk dalam alokasi anggaran
Rp553,1 triliun yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, serta UMKM dan
pembiayaan korporasi.
Untuk perlindungan sosial, berikut kebijakan 2020 yang masih berlanjut di 2021: 1. Program
Keluarga Harapan (PKH) Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan
sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima
manfaat PKH.
Pada 2021 ini, PKH disalurkan tiap 3 bulan, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2021.
Penyaluran melalui bank anggota HIMBARA PKH menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat
(KPM) dengan total anggaran Rp28,71 triliun.
2. Kartu Sembako Kartu sembako atau Bantuan Pangan Nontunai adalah bantuan sosial pangan
dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui
mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang
bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.
3. Kartu Prakerja Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan
kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan
hubungan kerja, dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi,
termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Program ini didesain sebagai sebuah produk dan dikemas sedemikian rupa agar memberikan
nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta.
Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari,
membandingkan, memilih dan memberi evaluasi. Hanya dengan cara ini, produk bisa terus
diperbaiki, tumbuh dan relevan.
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Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta
dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi SDM unggul, Indonesia
maju.
4. BLT Dana Desa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang
kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak
pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap
keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan dan Rp300.000 setiap
bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.
Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka
Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung
Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai
keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
5. Bansos Tunai Pemerintah kembali memberikan Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga
terdampak Covid-19 pada 2021. Namun, berbeda dari sebelumnya, pemberian bansos tersebut
tidak lagi berupa sembako, melainkan berbentuk bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp300.000.
Sebagai informasi, para penerima bansos yang berhak mendapatkan, yang sudah terdaftar
dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Masyarakat pun bisa mengunjungi laman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di alamat
https://dtks.kemensos.go.id untuk mengeceknya.
6. Subsidi Kuota PJJ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana untuk
melanjutkan program bantuan subsidi internet bagi siswa, mahasiswa, guru serta dosen di 2021.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im menuturkan pihaknya kini sedang menggodok
rencana itu supaya lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Di tahun 2021 alokasi kuota internet ini masih akan dilakukan, namun tentu kita akan berusaha
untuk menempuh dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu sekarang sedang kita rumuskan
besaran dan juga cakupannya seperti apa," jelas Ainun.
Menurut Ainun bantuan subsidi internet dari Kemendikbud selama ini telah menuai respons
positif dari banyak pihak. Hal itulah yang melandasi Kemendikbud untuk tetap melanjutkan
bantuan kuota internet tersebut. Terlebih lagi masih banyak daerah yang merasa belum siap
untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka pada 2021 ini sehingga secara daring masih
akan dilakukan.
7. Diskon Listrik Kementerian ESDM telah menginstruksikan kepada PLN untuk melaksanakan
pemberian stimulus ketenagalistrikan pada 2021.
Ada dua jenis diskon yang diberikan. Pertama, diskon listrik 100 persenuntuk pelanggan
pascabayar golongan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA, dan industri kecil
daya 450 VA.
Kedua, diskon 50 persen untuk pelanggan pascabayar golongan rumah tangga 900 VA
bersubsidi. Adapun pelanggan golongan rumah tangga prabayar 900 VA mendapatkan diskon
tarif listrik untuk pembelian token sebesar 50 persen.
Kedua diskon ini akan berlaku bagi pelanggan pascabayar untuk penghitungan rekening Januari
sampai Maret 2021.
Bansos yang Disetop Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui bahwa dana
bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
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"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya," ujarnya pada Minggu (31/1/2021).
Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan
MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan
mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan.
Untuk membantu pekerja di luar pemberian subsidi gaji seperti yang dilakukan di tahun 2020,
ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.
Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha
dan dunia industri (DUDI).
Sinergi dan kolaborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di
bidang pelatihan vokasi. "Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti
penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra
seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya.
Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja.
"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan
kualifikasi yang dibutuhkan," katanya.
Reporter: Athika Rahma Sumber: Liputan6.com [idr].

7

Judul

Menaker : UU Cipta Merupakan Hasil yang Disepakati Buruh dan
Pengusaha

Nama Media

suara.com

Newstrend
Halaman/URL

Omnibus Law
https://www.suara.com/news/2021/02/02/072336/menaker-uu-ciptamerupakan-hasil-yang-disepakati-buruh-dan-pengusaha

Jurnalis

Fabiola Febrinastri

Tanggal

2021-02-02 07:23:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU
Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas bersama dalam Forum Tripartit
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut
telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha
dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimistis, kita bisa menyelesaikan ke
empat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Ringkasan
Semenjak adanya penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, serikat pekerja/serikat
buruh, pengusaha, dan pemerintah merupakan Forum Tripartit yang selalu berkomitmen untuk
selalu melakukan pembahasan bersama. Dengan demikian, RUU Cipta Kerja merupakan hasil
kesepakatan antara buruh, pengusaha dan pemerintah. Hal ini ditegaskan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah.

MENAKER : UU CIPTA MERUPAKAN HASIL YANG DISEPAKATI BURUH DAN
PENGUSAHA
Semenjak adanya penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, serikat pekerja/serikat
buruh, pengusaha, dan pemerintah merupakan Forum Tripartit yang selalu berkomitmen untuk
selalu melakukan pembahasan bersama. Dengan demikian, RUU Cipta Kerja merupakan hasil
kesepakatan antara buruh, pengusaha dan pemerintah. Hal ini ditegaskan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah.
"Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas
bersama dalam Forum Tripartit," katanya di Jakarta, Senin (1/2/2021).
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Setelah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja selesai, pihaknya memfasilitasi kembali agar empat
RPP turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dibahas dalam Forum Tripartit.
"Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersamasama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah
dilibatkan," ucapnya.
Ia menjelaskan, RPP klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke Kemenko
Perekonomian untuk diunggah di portal resmi UU Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut juga sudah
dilakukan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait sejak pekan lalu.
Kemudian tahapan berikutnya adalah merapikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata
dan juga rujukan. Setelahnya, pihaknya akan serahkan kembali kepada Sekretariat Negara untuk
proses penetapan oleh Presiden.
"Kami optimistis, kita bisa menyelesaikan ke empat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, keempat RPP UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang
Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, sementara memang
di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti, kami lihat bagaimana kondisi ekonomi
berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program-program itu sebagian akan terus
jalan sampai kondisinya kembali normal, memang diarahkan untuk menangani dampak pandemi
covid-19
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kenapa tidak tersalurkan 100 persen? Kami
bisa menjelaskan, ada beberapa penyebab belum tersalurkan

Ringkasan
Pemerintah menyetop penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) subsidi upah alias BSU kepada
pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini. Alasannya, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyebut anggaran BLT subsidi gaji tidak dianggarkan dalam APBN 2021. Hal itu
disampaikan Ida kepada media usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai Besar
Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di
BBPLK Medan, Sabtu(30/1).

BANTUAN SUBSIDI UPAH BUAT PEKERJA DISETOP
Jakarta - Pemerintah menyetop penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) subsidi upah alias BSU
kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini. Alasannya, Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah menyebut anggaran BLT subsidi gaji tidak dianggarkan dalam APBN 2021.
Hal itu disampaikan Ida kepada media usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai
Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra,
asosiasi/industri di BBPLK Medan, Sabtu(30/1).
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"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti,
kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN
2021," ujar Ida dalam rekaman yang dibagikan Biro Humas Kemenaker.
Namun, Ida menuturkan sebagian program bantuan kepada pekerja terdampak pandemi covid19 tetap dilanjutkan tahun ini. Meski tidak menyebutkan secara rinci program yang dimaksud,
namun ia menuturkan program itu tetap berjalan hingga kondisi perekonomian normal kembali.
Pasalnya, pandemi covid-19 telah mengerek jumlah pengangguran menjadi 9,77 orang hingga
Agustus 2020. Oleh sebab itu, menurutnya, dibutuhkan program-program pemerintah guna
membantu pekerja yang kehilangan pekerjaannya.
"Program-program itu sebagian akan terus jalan sampai kondisinya kembali normal, memang
diarahkan untuk menangani dampak pandemi covid-19," jelasnya.
Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, salah satu program bagi pekerja terdampak covid-19
yang masih berlanjut pada tahun ini adalah program Kartu Prakerja.
Itu pun, hingga saat ini Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja belum membuka
pendaftaran gelombang 12. Terkait dengan BLT subsidi gaji, pencairannya sendiri belum
mencapai 100 persen pada Januari lalu.
Ida sempat menuturkan pemerintah belum mencairkan BLT bagi pekerja bergaji di bawah Rp5
juta kepada 270.489 calon penerima. Jumlah itu terdiri dari 110.762 pekerja pada termin
pertama dan 159.727 pekerja di termin kedua.
"Kenapa tidak tersalurkan 100 persen? Kami bisa menjelaskan, ada beberapa penyebab belum
tersalurkan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.
Sementara itu, pemerintah telah menyalurkan BLT kepada 12,29 juta pekerja pada termin
pertama. Kemudian, total pekerja yang mendapatkan BLT pada termin kedua sebanyak 12,24
juta orang.
Dari sisi anggaran, total dana yang dikucurkan sebesar Rp29,44 triliun atau 98,91 persen dari
target sebesar Rp29,76 triliun. Terdiri dari Rp14,75 triliun pada termin pertama dan Rp14,69
triliun pada termin kedua.
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positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Sebaiknya
dilanjutkan karena sangat membantu menjaga daya beli buruh
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Ke depan ledakan
PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen, denga
adanya BLT subsidi upah akan menjadi penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya

Ringkasan
Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tak melanjutkan Program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) gaji sebesar Rp2,4 juta untuk pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta
diprotes oleh sekelompok buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar program tersebut
kembali dilanjutkan di tahun 2021. Karena program itu amat bermanfaat dalam menjaga daya
beli masyarakat di tengah krisis ekonomi akibat Covid-19.

BU IDA, BURUH MINTA BLT SUBSIDI GAJI JANGAN DISETOP
JAKARTA - Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tak melanjutkan Program
Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji sebesar Rp2,4 juta untuk pekerja dengan upah di bawah
Rp5 juta diprotes oleh sekelompok buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar program tersebut
kembali dilanjutkan di tahun 2021. Karena program itu amat bermanfaat dalam menjaga daya
beli masyarakat di tengah krisis ekonomi akibat Covid-19.
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"Sebaiknya dilanjutkan karena sangat membantu menjaga daya beli buruh," kata Said kepada
Okezone, Selasa (2/2/2021).
Dia menilai ledakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai masih akan terus berlanjut. Oleh
sebab itu, diperlukan adanya keterlibatan pemerintah agar mereka tetap bisa bertahan hidup.
"Ke depan ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri
baja dan semen, denga adanya BLT subsidi upah akan menjadi penyangga buruh dan
keluarganya bertahan hidup," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah
(BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam
APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, beberapa waktu lalu.
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negative - @yo2thok (NA) Karyawan dgn gaji dibawah 5 juta tahun kemarin masih mendapat
bantuan Rp.600.000/bulan. Dalam Program PEN 2021 Menkeu Sri Mulyani menghapus program
bantuan BSU dan BLT BPJS Ketenagakerjaan. Yang miskin makin miskin #NegaraKrisisKeuangan
@PerekonomianRI @RamliRizal @utuntauk
negative - @Ernawat99756110 (NA) @jokowi Assalamu'alaikum pak,, kenapa subsidi gaji
karyawan tidak dilanjutkan pak,,sehat selalu nggih pak
negative - @boutddtweet (NA) BLT subsidi gaji ngk jadi cair adalah definisi sakit tapi tidak
berdarah

Ringkasan
Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji sebesar Rp2,4 juta untuk pekerja dengan upah di bawah
Rp5 juta dipastikan tak akan dilanjutkan lagi pada 2021. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai
(BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.

KECEWANYA BLT SUBSIDI GAJI TAK DILANJUTKAN TAHUN INI
JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji sebesar Rp2,4 juta untuk pekerja dengan upah
di bawah Rp 5 juta dipastikan tak akan dilanjutkan lagi pada 2021. Sebelumnya, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) atau Bantuan
Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
Menanggapi keputusan itu, netizen pun memberikan pernyataan kekecewaan. Netizen menilai
buah dari adanya keputusan tersebut, maka akan menumbuhkan angka kemiskinan di Indonesia.
"Karyawan dgn gaji dibawah 5 juta tahun kemarin masih mendapat bantuan Rp.600.000/bulan.
Dalam Program PEN 2021 Menkeu Sri Mulyani menghapus program bantuan BSU dan BLT BPJS
14

Ketenagakerjaan. Yang miskin makin miskin #NegaraKrisisKeuangan @PerekonomianRI
@RamliRizal @utuntauk," cuit akun Twitter @yo2thok yang dikutip Okezone.
"@jokowi Assalamu'alaikum pak, kenapa subsidi gaji karyawan tidak dilanjutkan pak,,sehat
selalu nggih pak," cuit akun Twitter @Ernawat99756110.
"BLT subsidi gaji ngk jadi cair adalah definisi sakit tapi tidak berdarah," tulis akun Twitter
@boutddtweet.
BLT Subsidi Gaji Tak Dilanjutkan, Netizen: Sakit tapi Tak Berdarah (fbn).
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) 2021, memang tidak ada kelanjutan BSU tahun ini. Kemenaker belum mendapat
penugasan untuk menyalurkan BSU
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemenaker ikut berpartisipasi dalam Prakerja
dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk
masuk ke pasar kerja. Dengan kompetensi yang didapatkan, mereka bisa mengembangkan
usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) ujarnya. Realisasi penyaluran BSU pada termin
I telah diberikan kepada 12,2 juta orang. Realisasi anggaran mencapai Rp 14,7 triliun atau setara
99,1 persen. Pada termin II, Kemenaker menyalurkan bantuan kepada 12,2 juta pekerja dengan
realisasi anggaran mencapai Rp 14,6 triliun atau setara dengan 98,71 persen.

Ringkasan
Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari BPJS Ketenagakerjaan
dihentikan. Hingga saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan belum mendapat penugasan lagi
untuk menyalurkan bantuan itu.
Tahun lalu, bantuan itu diberikan kepada pegawai berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan.
"Pada anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021, memang tidak ada kelanjutan BSU
tahun ini. Kemenaker belum mendapat penugasan untuk menyalurkan BSU," ujar Menaker Ida
Fauziyah di Jakarta, Senin (1/2/2021).
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PEMERINTAH HENTIKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH
Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari BPJS Ketenagakerjaan
dihentikan. Hingga saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan belum mendapat penugasan lagi
untuk menyalurkan bantuan itu.
Tahun lalu, bantuan itu diberikan kepada pegawai berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan.
"Pada anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021, memang tidak ada kelanjutan BSU
tahun ini. Kemenaker belum mendapat penugasan untuk menyalurkan BSU," ujar Menaker Ida
Fauziyah di Jakarta, Senin (1/2/2021).
Namun, kata Ida, pemerintah terus berupaya untuk memitigasi dampak pandemi bagi angkatan
kerja Indonesia. Misalnya, dengan melanjutkan program Kartu Prakerja dan memperluas
program padat karya di berbagai kementerian dan lembaga. "Kemenaker ikut berpartisipasi
dalam Prakerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan,"
tuturnya, dikutip kontributor "PR" Satrio Widianto.
Selain itu, dia mengatakan, pada masa pemulihan ekonomi ini, Kemenaker juga fokus pada
peningkatan daya saing angkatan kerja, yaitu program skilling, up-skilling, maupun program
untuk pekerja yang terdampak pandemi, yaitu re-skilling, dengan mengoptimalkan program
pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun pemagangan.
"Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk masuk ke pasar kerja. Dengan kompetensi yang
didapatkan, mereka bisa mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru,"
tutur Ida.
Realisasi BSU
Sebelumnya, Ida mengatakan realisasi penyaluran BSU atau subsidi gaji bagi pekerja atau buruh
telah mencapai 98,91 persen. 'Total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp 29,4
triliun," ujarnya.
Realisasi penyaluran BSU pada termin I telah diberikan kepada 12,2 juta orang. Realisasi
anggaran mencapai Rp 14,7 triliun atau setara 99,1 persen. Pada termin II, Kemenaker
menyalurkan bantuan kepada 12,2 juta pekerja dengan realisasi anggaran mencapai Rp 14,6
triliun atau setara dengan 98,71 persen.
"Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12,4 juta orang dengan rata-rata gaji Rp 3,12
juta per bulan. Total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak
413.649 unit," kata Ida.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dan mendorong peningkatan pendapatan
masyarakat sebesar 1,79 kali lipat dari multiplier effect yang ditimbulkan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021,
memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN
saja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam
Prakerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk
masuk ke pasar kerja, namun juga dengan kompetensi yang didapatkan mereka bisa
mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Bantuan Subsidi Upah diestimasikan mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen. "Dan mendorong peningkatan
pendapatan masyarakat sebesar 1,79 kali lipat dari multiplier effect yang ditimbulkan," tutur Ida
kepada Tempo, Senin, 1 Februari 2021.

MENAKER KLAIM BANTUAN SUBSIDI UPAH DONGKRAK PERTUMBUHAN EKONOMI
0,2 PERSEN
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Bantuan Subsidi Upah
diestimasikan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen. "Dan
mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 1,79 kali lipat dari multiplier effect
yang ditimbulkan," tutur Ida kepada Tempo, Senin, 1 Februari 2021.
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Ia mengatakan estimasi itu dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Ketenagakerjaan. Saat ini pun, Kemnaker bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan tengah mempersiapkan survei implementasi Bantuan Subsidi Upah untuk melihat
efektivitas program tersebut.
Ida mengatakan realisasi Bantuan Subsidi Upah pada tahun 2020 mencapai 98,8 persen. Artinya,
ujarnya, secara umum tidak ada masalah. Ia pun mengatakan kementeriannya dimonitor oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan dalam menyalurkan BSU.
Ida mengatakan hingga saat ini kementeriannya belum mendapat penugasan untuk kembali
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah kepada para pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per
bulan di 2021. "Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari
BSU di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali
menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida.
Namun demikian, kata Ida, pemerintah terus berupaya untuk memitigasi dampak pandemi bagi
angkatan kerja Indonesia. Misalnya, dengan melanjutkan program Kartu Prakerja dan
memperluas program padat karya di berbagai Kementerian dan Lembaga. "Kemnaker sendiri
ikut berpartisipasi dalam Prakerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang
rutin kami lakukan," tutur Ida.
Selain itu, Ida mengatakan pada masa pemulihan ekonomi ini, Kemnaker juga fokus pada
peningkatan daya saing angkatan kerja, yaitu program skilling, upskilling, maupun program
untuk pekerja yang terdampak pandemi, yaitu re-skilling, dengan mengoptimalkan program
pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun pemagangan. "Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya
untuk masuk ke pasar kerja, namun juga dengan kompetensi yang didapatkan mereka bisa
mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru," tutur Ida usai
menjelaskan tentang Bantuan Subsidi Upah.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada anggaran PEN 2021 memang tidak ada
kelanjutan dari BSU di tahun ini

Ringkasan
Kabar tidak menyenangkan bagi pekerja. Pemerintah tidak akan meneruskan program bantuan
subsidi upah atau gaji (BSU) pada tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui
pemerintah tidak mengalokasikan dana bantuan subsidi upah/gaji (BSU) di APBN 2021. Ida
menyatakan belum mendapatkan tugas melanjutkan program BSU di tahun ini.

TIDAK ADA BANTUAN SUBSISI UPAH DI PROGRAM PEN 2021
JAKARTA. Kabar tidak menyenangkan bagi pekerja. Pemerintah tidak akan meneruskan program
bantuan subsidi upah atau gaji (BSU) pada tahun ini.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui pemerintah tidak mengalokasikan dana
bantuan subsidi upah/ gaji (BSU) di APBN 2021. Ida menyatakan belum mendapatkan tugas
melanjutkan program BSU di tahun ini.
Kementerian Tenaga Kerja akan mengikuti keputusan Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) mengenai program BSU. "Pada anggaran PEN 2021
memang tidak ada kelanjutan dari BSU di tahun ini," ujar Ida kepada KONTAN, Senin (1/2).
Meski tidak ada program BSU yang harus diemban oleh Kementerian Tenaga Kerja, Ida
memastikan pemerintah tetap berupaya memitigasi dampak pandemi Covid-19 bagi para
pekerja. Sedangkan bagi angkatan kerja baru dan pekerja yang terkena PHK pemerintah masih
meneruskan program Kartu Prakerja.
Selain itu pemerintah juga memfasilitasi program padat karya di berbagai kementerian dan
lembaga untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kemnaker tahun ini juga akan fokus pada
upaya meningkatkan daya saing angkatan kerja. Mulai dari meningkatkan kemampuan atau
21

memberikan ski lis baru kepada pekerja terdampak Covid-19 dengan mengoptimalkan program
pelatihan vokasi di balai latihan kerja dan pemagangan.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berharap
bantuan subsidi upah tetap dilanjut kan di tahun ini. Bantuan tersebut amat membantu bagi
pekerja yang kehilangan pekerjaan atau yang mengalami pengurangan pendapatan selama
pandemi.
Lidya Yuniartha Panjaitan
caption:
PPATK terus berupaya mengoptimalkan laporan yang masuk.
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positive - Azwar (NA) Terima kasih Rumah Zakat semoga keringat lelah kalian menjadi lillah serta
terima kasih kepada BPJS yang telah memberikan bantuan kepada kami

Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan melalui Rumah Zakat menyalurkan bantuan berupa selimut, tikar, dan
terpal kepada korban gempa yang berada di kelurahan Galung, Kabupaten Mamuju, Sulawesi
Barat. Penyaluran bantuan tersebut disambut antusias warga.

BPJS KETENAGAKERJAAN-RUMAH ZAKAT SALURKAN BANTUAN
MAMUJU -- BPJS Ketenagakerjaan melalui Rumah Zakat menyalurkan bantuan berupa selimut,
tikar, dan terpal kepada korban gempa yang berada di kelurahan Galung, Kabupaten Mamuju,
Sulawesi Barat.
Penyaluran bantuan tersebut disambut antusias warga. Di tengah guyuran hujan, mereka ikut
membantu relawan membawa bantuan ke posko, Selasa (26/1).
Pemberian bantuan berupa terpal, selimut dan tikar dilakukan karena dinilai sangat penting bagi
para pengungsi agar tidak kedinginan.
Diharapkan dengan bantuan ini, para pengungsi bisa lebih nyaman dan aman untuk tinggal di
pengungsian. "Terima kasih Rumah Zakat semoga keringat lelah kalian menjadi lillah serta terima
kasih kepada BPJS yang telah memberikan bantuan kepada kami," ujar Azwar.
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negative - HERI Suparjo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur) Warga
Cianjur yang bekerja di Oman sebanyak 381 orang. Pemerintah Oman mengeluarkan kebijakan
memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI), namun, kami belum tahu untuk semua pekerja
atau hanya yang masuk tidak prosedural
neutral - Muhaimin Ahmad Yasin (Staf Kedutaan Besar RI di Muscat, Oman,) Pemulangan pekerja
Indonesia yang memiliki masalah ini sudah memasuki tahap keenam. Ada 33 PMI, 5 di antaranya
warga Cianjur.

Ringkasan
HERI Suparjo dirundung waswas sepekan terakhir. Pasalnya, Pemerintah Oman melakukan
program bersih-bersih tenaga kerja asing ilegal di negaranya.
"Warga Cianjur yang bekerja di Oman sebanyak 381 orang. Pemerintah Oman mengeluarkan
kebijakan memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI), namun, kami belum tahu untuk semua
pekerja atau hanya yang masuk tidak prosedural," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, itu. kemarin.

PMI BERMASALAH DI OMAN PULANG KAMPUNG
HERI Suparjo dirundung waswas sepekan terakhir. Pasalnya, Pemerintah Oman melakukan
program bersih-bersih tenaga kerja asing ilegal di negaranya.
"Warga Cianjur yang bekerja di Oman sebanyak 381 orang. Pemerintah Oman mengeluarkan
kebijakan memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI), namun, kami belum tahu untuk semua
pekerja atau hanya yang masuk tidak prosedural," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, itu. kemarin.
Minggu (31/1), 5 pekerja migran asal Cianjur yang mendapat amnesti dari Pemerintah Oman
tiba di Indonesia. Mereka juga sudah kembali ke rumah masing-masing.
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Staf Kedutaan Besar RI di Muscat, Oman, Muhaimin Ahmad Ya-sin menyatakan Pemerintah
Oman menggulirkan amnesti untuk pekerja Indonesia yang izin tinggalnya sudah habis, pada
akhir tahun lalu. Pendaftaran dibuka sejak 15 November-31 Desember 2020.
"Pemulangan pekerja Indonesia yang memiliki masalah ini sudah memasuki tahap keenam. Ada
33 PMI, 5 di antaranya warga Cianjur." (BB/N-2)
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negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja, kemudian
secara bersamaan juga terlibat dalam pembahasan RPP
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah
selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama

Ringkasan
Satu per satu rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang 11/2020 Cipta
Kerja keluar. Di antaranya RPP klaster ketenagakerjaan. Elemen buruh menuntut pemerintah
menghentikan pembahasan RPP yang terkait pesangon, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan
kontrak tenaga kerja itu.
Tuntutan penghentian pembahasan RPP klaster ketenagakerjaan itu, antara lain, disuarakan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Nama resmi RPP klaster ketenagakerjaan yang
mulai disosialisasikan pada 29 Januari lalu adalah RPP perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya,
waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja Presiden KSPI Said Iqbal
menegaskan, serikat buruh yang dia pimpin dan lainnya tidakpernah terlibat dan tidak akan
terlibat dalam pembahasan RPP tersebut. "Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja,
kemudian secara bersamaan juga terlibat dalam pembahasan RPP," katanya kemarin (1/2).

TUNTUT HENTIKAN PEMBAHASAN RPP SOAL PESANGON-PHK
Satu per satu rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang 11/2020 Cipta
Kerja keluar. Di antaranya RPP klaster ketenagakerjaan. Elemen buruh menuntut pemerintah
menghentikan pembahasan RPP yang terkait pesangon, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan
kontrak tenaga kerja itu.
Tuntutan penghentian pembahasan RPP klaster ketenagakerjaan itu, antara lain, disuarakan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Nama resmi RPP klaster ketenagakerjaan yang
mulai disosialisasikan pada 29 Januari lalu adalah RPP perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya,
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waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja Presiden KSPI Said Iqbal
menegaskan, serikat buruh yang dia pimpin dan lainnya tidakpernah terlibat dan tidak akan
terlibat dalam pembahasan RPP tersebut. "Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja,
kemudian secara bersamaan juga terlibat dalam pembahasan RPP," katanya kemarin (1/2).
Selain itu, Said mengatakan bahwa KSPI dan KSPSIAGN saat ini sedang melakukan judicial
review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya soal klaster ketenagakerjaan.
Dia menjelaskan, ketika nanti MK mengabulkan gugatan tersebut, RPP tadi akan menjadi sia-sia.
Said juga mengatakan di dalam RPP itu ada sejumlah pertentangan yang tajam. Di antaranya
adalah aturan pesangon. Dia menjelaskan, di dalam RPP tersebut, pemberi kerja bisa
membayarkan pesangon lebih rendah dari ketentuan di UU Cipta Kerja. Di antaranya
jikaperusahaan tersebut merugi. Menurut dia, klausul yang diatur di dalam RPP soal pesangon
tersebut keliru dan ngawur.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tadi malam menyampaikan
bahwa komitmen pemerintah dalam menyusun RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan selalu
bersama forum tripartit. Terdiri atas pekerja atau serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Selain itu, RPP turunan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan juga dibahas dalam forum
tripartit. Dia menyebut, ada empat RPP turunan UU Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan.
"Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama,"
katanya. (wan/cl 7/ttg)
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) atau
Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, beberapa waktu lalu.

BLT SUBSIDI GAJI RP2,4 JUTA DI STOP
MEDAN - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah
(BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam
APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana
kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan
MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan
mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti
yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai
program.
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Ringkasan
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan empat aturan turunan UndangUndang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan selesai
dibahas. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-undang Cipta Kerja klaster
ketenagakerjaan itu telah diserahkan kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian
(Kemenko Perekonomian).

MENAKER SEBUT 4 PERATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA KLASTER
KETENAGAKERJAAN SELESAI DIBAHAS
JAKARTA, - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan empat aturan turunan
Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan
selesai dibahas. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-undang Cipta Kerja klaster
ketenagakerjaan itu telah diserahkan kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian
(Kemenko Perekonomian).
Ida mengatakan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan
Undang-undang Cipta Kerja telah dibahas dalam Forum Tripartit yang terdiri dari serikat
buruh/pekerja, pengusaha, serta pemerintah.
Ida mengatakan bahwa RPP klaster ketenagakerjaan juga sudah dilakukan harmonisasi bersama
kementerian/lembaga terkait sejak hari Rabu (27/1/2021) hingga Minggu (31/1/2021). Tahapan
berikutnya adalah proses koreksi untuk menghindari kesalahan kata dan juga rujukan. Setelah
itu, keempat RPP itu akan diserahkan ke Sekretariat Negara untuk ditetapkan sebagai peraturan
perundang-undangan yang resmi berlaku oleh Presiden Joko Widodo.
RPP klaster ketenagakerjaan dari Undang-undang Cipta Kerja sendiri terdiri dari RPP tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, RPP tentang
Pengupahan, dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU
Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas bersama dalam Forum Tripartit
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dan Alhamdulillah, keempat RPP tersebut
telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha
dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimis kita bisa menyelesaikan ke
empat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan bahwa semenjak penyusunan RUU Cipta
Kerja klaster Ketenagakerjaan, pihaknya selalu berkomitmen membahas bersama dalam Forum
Tripartit yang terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah sendiri.
"Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas
bersama dalam Forum Tripartit," kata Menaker Ida di Jakarta, Senin (1/2/2021).

MENAKER IDA TEGASKAN RPP UU CIPTA KERJA TELAH DIBAHAS BERSAMA BURUH
DAN PENGUSAHA
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan bahwa semenjak penyusunan RUU
Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, pihaknya selalu berkomitmen membahas bersama dalam
Forum Tripartit yang terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah
sendiri. "Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu
dibahas bersama dalam Forum Tripartit," kata Menaker Ida di Jakarta, Senin (1/2/2021).
Menaker Ida juga mengatakan, setelah UU Cipta Kerja selesai, pihaknya memfasilitasi kembali
agar empat RPP turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dibahas dalam Forum Tripartit.
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"Dan Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersamasama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah
dilibatkan," ucapnya.
Ia menjelaskan, RPP klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke
Kemenkoperekonomian untuk di-upload pada portal resmi UU Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut
juga sudah dilakukan harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga terkait sejak hari Rabu hingga
Minggu kemarin.
Kemudian tahapan berikutnya, adalah merapikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata
dan juga rujukan. Setelahnya, pihaknya akan serahkan kembali kepada Sekretariat Negara untuk
proses penetapan oleh Bapak Presiden.
"Kami optimis kita bisa menyelesaikan ke empat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, keempat RPP UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang
Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah
selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan
pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimistis kita bisa menyelesaikan
keempat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan bahwa semenjak penyusunan RUU Cipta
Kerja klaster Ketenagakerjaan, pihaknya selalu berkomitmen membahas bersama dalam Forum
Tripartit yang terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah sendiri.
Setelah UU Cipta Kerja selesai, pihaknya memfasilitasi kembali agar empat RPP turunan UU Cipta
Kerja klaster Ketenagakerjaan dibahas dalam Forum Tripartit.

RPP UU CIPTAKER TELAH DIBAHAS BERSAMA BURUH DAN PENGUSAHA
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan bahwa semenjak penyusunan
RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, pihaknya selalu berkomitmen membahas bersama
dalam Forum Tripartit yang terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan
pemerintah sendiri. Setelah UU Cipta Kerja selesai, pihaknya memfasilitasi kembali agar empat
RPP turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dibahas dalam Forum Tripartit.
"Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama
antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan,"
ucap Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi yang diterima, Senin (1/2) Ida menegaskan RPP
klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke Kemenkoperekonomian untuk diupload pada portal resmi UU Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan
harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga terkait sejak hari Rabu (27/1) hingga Minggu
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(31/1). Kemudian tahapan berikutnya, adalah merapikan untuk menghindari kesalahankesalahan kata dan juga rujukan. Setelahnya, pihaknya akan serahkan kembali kepada
Sekretariat Negara untuk proses penetapan oleh Presiden.
"Kami optimistis kita bisa menyelesaikan keempat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," tutur Ida.
Sebagaimana diketahui, keempat RPP UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang
Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Sebelumnya Wakil Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan UU Cipta Kerja
merupakan salah satu game changer bagi perekonomian nasional saat pandemi Covid 19.
Regulasi ini diharapkan dapat mengatasi tantanga perekonomian nasional yaitu penyediaan
lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan reformasi regulasi. Saat ini pemerintah sedang
menyusun peraturan pelaksanaan yang akan segera diterbitkan pada 2 Februari 2021.
"Peraturan pemerintah sedang digodok dan mudah mudahan keluar dalam waktu hitungan
minggu," ucap Suahasil.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
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negative - Alim Mustofa (Dansatgas Pamtas Yonif 642/Kps) Diamankannya 18 PMI tersebut saat
personel di Pos Sajingan Terpadu dan Kumba Semunying melaksanakan patroli rutin dan
pengendapan di sektor yang sudah ditentukan
negative - Alim Mustofa (Dansatgas Pamtas Yonif 642/Kps) Alasan mereka pulang itu akibat
dampak Covid-19, sehingga tidak bekerja lagi dan mengharuskan untuk kembali ke Indonesia.
Namun karena tidak dilengkapi dokumen resmi keimigrasian ke-18 orang itu memilih pulang
melalui jalan tikus
positive - Alim Mustofa (Dansatgas Pamtas Yonif 642/Kps) Mereka ini pulang ke Indonesia secara
berkelompok. Untuk proses lebih lanjut ke-18 PMI itu dilakukan pemeriksaan, baik orang maupun
barang bawaan serta kesehatannya. Usai diperiksa dan dinyatakan negatif Covid-19, mereka ini
kami serahkan kepada pihak Imigrasi dan Bea Cukai, untuk pendataan maupun pemeriksaan
lebih lanjut
positive - Alim Mustofa (Dansatgas Pamtas Yonif 642/Kps) Untuk mengamankan wilayah
perbatasan ini kami akan terus melakukan pengawasan secara intensif dengan memperketat
jalur-jalur tidak resmi di sepanjang wilayah perbatasan guna mencegah tindak pelanggaran
hukum

Ringkasan
Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas mengamankan sebanyak 18 PMI (Pekerja Migran Indonesia)
ilegal saat melewati jalan 'tikus' atau ilegal di perbatasan Indonesia-Malaysia, di sektor Pos
Sajingan Terpadu wilayah Kabupaten Sambas dan Pos Kumba Semunying, Kabupaten
Bengkayang, Kalimantan Barat. "Diamankannya 18 PMI tersebut saat personel di Pos Sajingan
Terpadu dan Kumba Semunying melaksanakan patroli rutin dan pengendapan di sektor yang
sudah ditentukan," kata Dansatgas Pamtas Yonif 642/Kps, Letkol (Inf) Alim Mustofa saat
dihubungi di Pos Kotis Entikong, Senin (1/2).
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TNI SERGAP 18 TKI ILEGAL PULANG KAMPUNG LEWAT JALAN 'TIKUS' DI
BENGKAYANG
Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas mengamankan sebanyak 18 PMI (Pekerja Migran Indonesia)
ilegal saat melewati jalan 'tikus' atau ilegal di perbatasan Indonesia-Malaysia, di sektor Pos
Sajingan Terpadu wilayah Kabupaten Sambas dan Pos Kumba Semunying, Kabupaten
Bengkayang, Kalimantan Barat.
"Diamankannya 18 PMI tersebut saat personel di Pos Sajingan Terpadu dan Kumba Semunying
melaksanakan patroli rutin dan pengendapan di sektor yang sudah ditentukan," kata Dansatgas
Pamtas Yonif 642/Kps, Letkol (Inf) Alim Mustofa saat dihubungi di Pos Kotis Entikong, Senin
(1/2).
Dia menjelaskan, dari keterangan para PMI tersebut, selama di Malaysia mereka itu bekerja
sebagai buruh kebun sawit, buruh cuci, maupun pekerja restoran.
"Alasan mereka pulang itu akibat dampak Covid-19, sehingga tidak bekerja lagi dan
mengharuskan untuk kembali ke Indonesia. Namun karena tidak dilengkapi dokumen resmi
keimigrasian ke-18 orang itu memilih pulang melalui jalan tikus," kata dia.
Dia menambahkan, dari ke-18 orang itu, 15 orang PMI diamankan Pos Sajingan Terpadu di
sektor jalan tikus wilayah Desa Sebunga, Kabupaten Sambas. Kemudian di Pos Kumba
Semunying berhasil mengamankan sebanyak tiga orang PMI di sektor jalan tikus wilayah Dusun
Kumba, Kabupaten Bengkayang.
"Mereka ini pulang ke Indonesia secara berkelompok. Untuk proses lebih lanjut ke-18 PMI itu
dilakukan pemeriksaan, baik orang maupun barang bawaan serta kesehatannya. Usai diperiksa
dan dinyatakan negatif Covid-19, mereka ini kami serahkan kepada pihak Imigrasi dan Bea Cukai,
untuk pendataan maupun pemeriksaan lebih lanjut," ujar dia.
Dia menegaskan, setiap PMI yang masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur-jalur tidak
resmi/tikus, akan diarahkan untuk melewati serangkaian pemeriksaan yang ketat dari personel
Satgas Pamtas Yon 642/Kps. Tidak hanya itu pemeriksaan juga akan dilakukan oleh pihak terkait
lainnya seperti dari pihak Karantina Kesehatan, Imigrasi dan Bea dan Cukai.
"Untuk mengamankan wilayah perbatasan ini kami akan terus melakukan pengawasan secara
intensif dengan memperketat jalur-jalur tidak resmi di sepanjang wilayah perbatasan guna
mencegah tindak pelanggaran hukum," kata dia. [gil].
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) RPP klaster Ketenagakerjaan sudah
seluruhnya diserahkan ke Kemenko Perekonomian untuk di-upload pada portal resmi UU Cipta
Kerja. Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga
terkait sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimistis kita bisa menyelesaikan
keempat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah
selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan
pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan seluruh Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) klaster ketenagakerjaan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipa Kerja sudah
diserahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "RPP klaster Ketenagakerjaan
sudah seluruhnya diserahkan ke Kemenko Perekonomian untuk di-upload pada portal resmi UU
Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi bersama
Kementerian/Lembaga terkait sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin," ujar Ida dalam
keterangan tertulis, Senin (1/2).

MENAKER: 4 RPP KLASTER KETENAGAKERJAAN SUDAH DISERAHKAN KE KEMENKO
PEREKONOMIAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan seluruh Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) klaster ketenagakerjaan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipa Kerja sudah
diserahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
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"RPP klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke Kemenko Perekonomian untuk
di-upload pada portal resmi UU Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan
harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga terkait sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin,"
ujar Ida dalam keterangan tertulis, Senin (1/2).
Adapun, keempat RPP tersebut antara lain RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Menurut Ida, untuk tahap berikutnya RPP tersebut akan dirapikan untuk menghindari kesalahankesalahan kata dan juga rujukan. Setelahnya, pihaknya akan menyerahkan RPP tersebut kepada
Sekretariat Negara untuk proses penetapan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kami optimistis kita bisa menyelesaikan keempat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," kata Ida.
Adapun Ida memastikan bahwa keempat RPP klaster ketenagakerjaan ini selalu dibahas dalam
forum tripartit yang melibatkan serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha dan pemerintah.
Menurutnya, keempat RPP tersebut dibahas dan disepakati bersama-sama.
"Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama
antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan,"
katanya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU
Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas bersama dalam Forum Tripartit
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut
telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha
dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengklaim pihak buruh dan pengusaha sudah
terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan
dalam turunan Undang Undang (UU) Cipta Kerja. Pelibatan buruh dan pengusaha ini, ungkap
Ida, sudah semenjak penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. Menaker
menegaskan pihaknya selalu berkomitmen membahas bersama dalam Forum Tripartit yang
terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah sendiri. "Sekali lagi kami
tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas bersama dalam
Forum Tripartit," kata Menaker dalam keterangan pers Kemenaker, Senin (1/2).

MENAKER KLAIM BURUH DAN PENGUSAHA TERLIBAT RPP UU CIPTAKER
JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengklaim pihak buruh dan
pengusaha sudah terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster
ketenagakerjaan dalam turunan Undang Undang (UU) Cipta Kerja. Pelibatan buruh dan
pengusaha ini, ungkap Ida, sudah semenjak penyusunan RUU Cipta Kerja klaster
Ketenagakerjaan.
Menaker menegaskan pihaknya selalu berkomitmen membahas bersama dalam Forum Tripartit
yang terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah sendiri. "Sekali lagi
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kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas bersama dalam
Forum Tripartit," kata Menaker dalam keterangan pers Kemenaker, Senin (1/2).
Menaker Ida juga mengatakan, setelah UU Cipta Kerja selesai, pihaknya memfasilitasi kembali
agar empat RPP turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dibahas dalam Forum Tripartit.
"Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersamasama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah
dilibatkan," ucapnya.
Ia menjelaskan, RPP klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke
Kemenkoperekonomian untuk di-upload pada portal resmi UU Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut
juga sudah dilakukan harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga terkait sejak hari Rabu hingga
Ahad kemarin.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU
Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas bersama dalam Forum Tripartit
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut
telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha
dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimistis kita bisa menyelesaikan
keempat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menegaskan pembahasan Undang-Undang
Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan turut melibatkan partisipasi LKS Tripartit, yang anggotanya
terdiri dari serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, hingga pemerintah. "Sekali lagi kami
tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas bersama dalam
Forum Tripartit," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).

MENAKER TEGASKAN LAGI UU CIPTA KERJA DIBAHAS BARENG BURUH
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menegaskan pembahasan Undang-Undang
Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan turut melibatkan partisipasi LKS Tripartit, yang anggotanya
terdiri dari serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, hingga pemerintah.
"Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas
bersama dalam Forum Tripartit," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).
Menaker mengatakan setelah UU Cipta Kerja selesai, pihaknya akan memfasilitasi kembali agar
empat RPP turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dapat dibahas dalam Forum Tripartit.
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"Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersamasama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah
dilibatkan," imbuhnya.
Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa RPP Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan kini sudah rampung
dibahas dan sepenuhnya diserahkan ke Kemenko Perekonomian untuk kemudian di-upload pada
portal resmi UU Cipta Kerja. Adapun keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi
bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin.
Tahap selanjutnya merapikan, guna menghindari kesalahan-kesalahan kata dan juga rujukan.
Setelahnya, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyerahkannya kembali kepada Sekretariat
Negara agar dapat dilakukan proses penetapan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kami optimistis kita bisa menyelesaikan keempat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, keempat RPP UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan tersebut tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang
Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU
Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas bersama dalam forum tripartit
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut
telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha
dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa semenjak penyusunan RUU Cipta
Kerja klaster Ketenagakerjaan, pihaknya selalu berkomitmen membahas bersama dalam forum
tripartit yang terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah sendiri.
"Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas
bersama dalam forum tripartit," kata Ida di Jakarta, Senin (1/2/2021).

4 RPP UU CIPTAKER DISERAHKAN KE KEMENKO PEREKONOMIAN, MENAKER
LIBATKAN BURUH
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa semenjak penyusunan
RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, pihaknya selalu berkomitmen membahas bersama
dalam forum tripartit yang terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah
sendiri.
"Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas
bersama dalam forum tripartit," kata Ida di Jakarta, Senin (1/2/2021).
Ida juga mengatakan, setelah UU Cipta Kerja selesai, pihaknya memfasilitasi kembali agar empat
RPP turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dibahas dalam forum tripartit.
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"Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersamasama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah
dilibatkan," ucapnya.
Dia menjelaskan, RPP klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke
Kemenkoperekonomian untuk di-upload pada portal resmi UU Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut
juga sudah dilakukan harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga terkait sejak hari Rabu hingga
Minggu kemarin.
Kemudian tahapan berikutnya, adalah merapikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata
dan juga rujukan. Setelahnya, pihaknya akan serahkan kembali kepada Sekretariat Negara untuk
proses penetapan oleh Bapak Presiden.
"Kami optimis kita bisa menyelesaikan ke empat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, keempat RPP UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang
Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU
Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan itu dibahas bersama dalam forum tripartit
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut
telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha,
dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimistis kita bisa menyelesaikan
keempat rancangan peraturan pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa semenjak penyusunan RUU Cipta
Kerja klaster ketenagakerjaan, pihaknya selalu berkomitmen membahas bersama dalam forum
tripartit yang terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah sendiri.
"Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan itu dibahas
bersama dalam forum tripartit," kata Ida di Jakarta, Senin (1/2/2021). ( Ida juga mengatakan,
setelah UU Cipta Kerja selesai, pihaknya memfasilitasi kembali agar empat RPP turunan UU Cipta
Kerja klaster ketenagakerjaan dibahas dalam forum itu.

MENAKER IDA TEGASKAN (LAGI) RPP UU CIPTA KERJA TELAH DIBAHAS BERSAMA
BURUH DAN PENGUSAHA
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa semenjak penyusunan
RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, pihaknya selalu berkomitmen membahas bersama
dalam forum tripartit yang terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah
sendiri.
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"Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan itu dibahas
bersama dalam forum tripartit," kata Ida di Jakarta, Senin (1/2/2021). ( Ida juga mengatakan,
setelah UU Cipta Kerja selesai, pihaknya memfasilitasi kembali agar empat RPP turunan UU Cipta
Kerja klaster ketenagakerjaan dibahas dalam forum itu.
"Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersamasama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. Jadi semua pihak telah
dilibatkan," ucapnya.
Ia menjelaskan, RPP klaster ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke Kemenko
Perekonomian untuk di-upload pada portal resmi UU Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut juga
sudah dilakukan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait sejak hari Rabu hingga
Minggu kemarin.
Kemudian tahapan berikutnya adalah merapikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata
dan juga rujukan. Setelahnya, pihaknya akan menyeerahkan kembali kepada Sekretariat Negara
untuk proses penetapan oleh Presiden. ( "Kami optimistis kita bisa menyelesaikan keempat
rancangan peraturan pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, keempat RPP UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan itu tentang
penggunaan tenaga kerja asing (TKA), RPP tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih
daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Lalu RPP tentang
pengupahan dan RPP tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, sementara memang
di APBN 2021 tidak dialokasikan. Nanti kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya. Tapi
memang tidak dialokasikan di APBN 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program-program itu sebagian akan terus
jalan sampai kondisinya kembali normal, memang diarahkan untuk menangani dampak pandemi
COVID-19
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira dari kami punya evaluasi, evaluasi
kami akan berikan kepada, dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian agar jika memang
kondisi perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi kami tentang evaluasi
program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk dilakukan kembali di tahun 2021

Ringkasan
Bantuan subsidi upah /gaji (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan belum diputuskan untuk
dilanjutkan di 2021. Program yang sudah berjalan, berakhir Desember 2020 lalu, menyasar 12,4
juta pekerja dengan nilai bantuan Rp 2,4 juta per orang.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan bahwa program subsidi gaji
memang tidak dianggarkan di APBN 2021.

BLT SUBSIDI UPAH KAPAN CAIR LAGI?
Bantuan subsidi upah /gaji (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan belum diputuskan untuk
dilanjutkan di 2021. Program yang sudah berjalan, berakhir Desember 2020 lalu, menyasar 12,4
juta pekerja dengan nilai bantuan Rp 2,4 juta per orang.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan bahwa program subsidi gaji
memang tidak dianggarkan di APBN 2021.
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"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 tidak dialokasikan. Nanti kami lihat
bagaimana kondisi ekonomi berikutnya. Tapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021," kata
dia akhir pekan lalu dikutip dari Biro Humas Kemnaker, Senin (1/2/2021).
BLT subsidi upah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini, sebelumnya memang diungkapkan
berpeluang untuk dilanjutkan di 2021 bila memang pekerja dirasakan masih tertekan akibat
pandemi virus Corona (COVID-19).
Ida melanjutkan, selain subsidi gaji, pemerintah juga menggelontorkan insentif lainnya kepada
para pekerja, mulai dari relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga program padat karya.
Beberapa program, menurutnya akan diteruskan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,
terutama bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan terkena pengurangan gaji.
"Program-program itu sebagian akan terus jalan sampai kondisinya kembali normal, memang
diarahkan untuk menangani dampak pandemi COVID-19," sebutnya.
Ida sebelumnya mengungkapkan ada peluang BLT subsidi upah untuk peserta BPJS
Ketenagakerjaan dilanjutkan di 2021. Namun, keputusan program ini dilanjutkan jika pemerintah
melihat bahwa kondisi perekonomian Indonesia belum normal imbas pandemi COVID-19.
"Saya kira dari kami punya evaluasi, evaluasi kami akan berikan kepada, dikoordinasikan oleh
Kemenko Perekonomian agar jika memang kondisi perekonomian kita belum normal kembali,
saya kira diskusi kami tentang evaluasi program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk dilakukan
kembali di tahun 2021," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (18/1/2021).

48

Judul

Menaker Bantah Tak Libatkan Serikat Buruh Saat Bahas RPP Klaster
Ketenagakerjaan

Nama Media

kompas.com

Newstrend
Halaman/URL

Omnibus Law
https://money.kompas.com/read/2021/02/01/211547526/menakerbantah-tak-libatkan-serikat-buruh-saat-bahas-rpp-klaster

Jurnalis

Ade Miranti Karunia

Tanggal

2021-02-01 21:15:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait keterlibatan teman-teman
pekerja/buruh, semenjak membahas RUU Cipta Kerja kami selalu komitmen membahas bersama
Tripartit yang disitu ada serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sendiri. Setelah UU
Cipta Kerja selesai, kami memfasilitasi kembali agar RPP turunannya dibahas dalam forum
Tripartit
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah
selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan
pemerintah. Jadi tidak betul kalau dianggap pemerintah tidak melibatkan pekerja/buruh
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja, kemudian
secara bersamaan juga terlibat di dalam pembahasan RPP
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Patut diduga, Menteri Ketenagakerjaan dan menteri terkait
lainnya sedang melakukan pekerjaan yang sia-sia dan tidak menghormati proses hukum yang
sedang berlangsung

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membantah tak melibatkan unsur buruh atau
pekerja dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan.
Hal ini menanggapi terkait KSPI, KSPSI AGN, serta serikat buruh lainnya yang mengaku tidak
pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pembahasan RPP terkait dengan Undang-Undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

49

MENAKER BANTAH TAK LIBATKAN SERIKAT BURUH SAAT BAHAS RPP KLASTER
KETENAGAKERJAAN
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membantah tak melibatkan unsur
buruh atau pekerja dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster
ketenagakerjaan.
Hal ini menanggapi terkait KSPI, KSPSI AGN, serta serikat buruh lainnya yang mengaku tidak
pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pembahasan RPP terkait dengan Undang-Undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Terkait keterlibatan teman-teman pekerja/buruh, semenjak membahas RUU Cipta Kerja kami
selalu komitmen membahas bersama Tripartit yang disitu ada serikat pekerja/buruh, pengusaha
dan pemerintah sendiri. Setelah UU Cipta Kerja selesai, kami memfasilitasi kembali agar RPP
turunannya dibahas dalam forum Tripartit," kata Ida kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).
" Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama
antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi tidak betul kalau dianggap
pemerintah tidak melibatkan pekerja/buruh," sambung dia.
Sebagaimana diketahui, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
menyatakan bahwa KSPSI AGN serta serikat buruh lainnya tidak pernah terlibat dalam
pembahasan RPP tentang cipta kerja.
"Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja, kemudian secara bersamaan juga terlibat
di dalam pembahasan RPP," kata Said melalui keterangan tertulis.
Hal lainnya yang melatari serikat buruh tidak mau terlibat dalam pembahasan RPP, lanjut dia,
karena saat ini KSPSI AGN dan KSPI sedang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi
(MK) terkait UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenakerjaan.
"Patut diduga, Menteri Ketenagakerjaan dan menteri terkait lainnya sedang melakukan
pekerjaan yang sia-sia dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," ujar
Said.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah
selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan
pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimis kita bisa menyelesaikan ke
empat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Ringkasan
Sejak penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, pemerintah selalu berkomitmen
membahasnya bersama dalam forum tripartit. Forum itu terdiri atas serikat pekerja/serikat
buruh, pengusaha, dan pemerintah sendiri. Setelah UU Cipta Kerja rampung, pemerintah
memfasilitasi kembali agar empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Cipta
Kerja klaster Ketenagakerjaan dibahas dalam forum tripartit. Demikian disampaikan Menteri
Tenaga Kerja, Ida Fauziyah di Jakarta, Senin (1/2/2021).

RPP UU CIPTA KERJA TELAH DIBAHAS BERSAMA BURUH DAN PENGUSAHA
Jakarta, Sejak penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, pemerintah selalu
berkomitmen membahasnya bersama dalam forum tripartit. Forum itu terdiri atas serikat
pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah sendiri.
Setelah UU Cipta Kerja rampung, pemerintah memfasilitasi kembali agar empat Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dibahas dalam
forum tripartit. Demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah di Jakarta, Senin
(1/2/2021).
" Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama
antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan,"
ucap Ida.
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Ida menegaskan RPP klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke Kemko
Perekonomian untuk diunggah pada portal resmi UU Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut juga
sudah dilakukan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait sejak Rabu (27/1/2021)
hingga Minggu (31/1/2021).
Kemudian tahapan berikutnya, adalah merapikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata
dan juga rujukan. Setelahnya, pihaknya akan serahkan kembali kepada Sekretariat Negara untuk
proses penetapan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kami optimis kita bisa menyelesaikan ke empat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," tutur Ida.
Sebagaimana diketahui, keempat RPP UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang
Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan UU Cipta Kerja merupakan
salah satu game changer bagi perekonomian nasional saat pandemi Covid-19. Regulasi ini
diharapkan dapat mengatasi tantangan perekonomian nasional yaitu penyediaan lapangan kerja,
pemberdayaan UMKM, dan reformasi regulasi.
Sumber: BeritaSatu.com.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU
Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas bersama dalam Forum Tripartit
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut
telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha
dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimis kita bisa menyelesaikan keempat
Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menegaskan bahwa semenjak penyusunan
RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, pihaknya selalu berkomitmen membahas bersama
dalam Forum Tripartit yang terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan
pemerintah sendiri. "Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster
Ketenagakerjaan itu dibahas bersama dalam Forum Tripartit," kata Menaker Ida di Jakarta dalam
keterangannya, Senin (1/2/2021).

PENEGASAN MENTERI IDA SOAL RPP UU CIPTA KERJA: SUDAH DIBAHAS BERSAMA
BURUH DAN PENGUSAHA
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah menegaskan bahwa semenjak penyusunan RUU Cipta Kerja klaster
Ketenagakerjaan, pihaknya selalu berkomitmen membahas bersama dalam Forum Tripartit yang
terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah sendiri.
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"Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas
bersama dalam Forum Tripartit," kata Menaker Ida di Jakarta dalam keterangannya, Senin
(1/2/2021).
Menaker Ida juga mengatakan, setelah UU Cipta Kerja selesai, pihaknya memfasilitasi kembali
agar empat RPP turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dibahas dalam Forum Tripartit.
"Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersamasama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah
dilibatkan," ucapnya.
Ia menjelaskan, RPP klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke Kemenko
Perekonomian untuk di-upload pada portal resmi UU Cipta Kerja.
Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga terkait
sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin.
Kemudian tahapan berikutnya, adalah merapikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata
dan juga rujukan. Setelahnya, pihaknya akan serahkan kembali kepada Sekretariat Negara untuk
proses penetapan oleh Bapak Presiden.
"Kami optimis kita bisa menyelesaikan keempat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, keempat RPP UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang
Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
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positive - Piter Abdullah (Ekonom dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE))
Tahun ini diberikan misalnya bantuan listrik 100% kepada pelanggan 450 VA dan 50% yang 900
VA. Pemerintah memang nampaknya masih mencari-cari bentuk bantuan yang benar-benar bisa
tepat sasaran
positive - Piter Abdullah (Ekonom dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE))
Yang terus menjadi fokus perbaikan adalah data. Siapa yang layak dan seharusnya mendapatkan
bantuan. Kemudian berdasarkan data tersebut baru disesuaikan bentuk bantuannya dan
bagaimana bantuan seharusnya disalurkan
neutral - Piter Abdullah (Ekonom dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE))
Bantuan untuk pekerja yang masih punya penghasilan seharusnya bukan prioritas. Yang harus
diutamakan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan dan

Ringkasan
Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziyah mengakui dana bantuan subsidi upah (BSU) tak
dialokasikan dalam APBN 2021. Dari berita KONTAN sebelumnya, Ida menyebut, pihaknya belum
ditugaskan untuk melanjutkan program BSU di tahun ini. Terkait hal tersebut, Ekonom dan
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, bansos
baiknya tetap diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Namun Piter
menggarisbawahi hanya saja bentuknya yang berubah.
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EKONOM NILAI BANSOS DAPAT DIPRIORITASKAN KE MASYARAKAT YANG
KEHILANGAN PEKERJAAN
Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziyah mengakui dana bantuan subsidi upah (BSU) tak
dialokasikan dalam APBN 2021. Dari berita KONTAN sebelumnya, Ida menyebut, pihaknya belum
ditugaskan untuk melanjutkan program BSU di tahun ini.
Terkait hal tersebut, Ekonom dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter
Abdullah mengatakan, bansos baiknya tetap diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan
rendah. Namun Piter menggarisbawahi hanya saja bentuknya yang berubah.
"Tahun ini diberikan misalnya bantuan listrik 100% kepada pelanggan 450 VA dan 50% yang
900 VA. Pemerintah memang nampaknya masih mencari-cari bentuk bantuan yang benar-benar
bisa tepat sasaran," jelas Piter kepada Kontan.co.id pada Senin (1/2).
Adapun dari pelaksanaan program bansos terutama BSU tahun lalu, Piter menyebut pemerintah
perlu memperbaiki dari segi data penerima. Perbaikan data ditekankan perlu menjadi pekerjaan
rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah.
"Yang terus menjadi fokus perbaikan adalah data. Siapa yang layak dan seharusnya
mendapatkan bantuan. Kemudian berdasarkan data tersebut baru disesuaikan bentuk
bantuannya dan bagaimana bantuan seharusnya disalurkan," terangnya.
Namun, Piter menambahkan bahwa bantuan bagi pekerja yang masih memiliki penghasilan
bukan menjadi prioritas. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan perlu menjadi
prioritas dalam penerima program bansos di tahun ini.
"Bantuan untuk pekerja yang masih punya penghasilan seharusnya bukan prioritas. Yang harus
diutamakan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan dan," ujarnya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, antara serikat pekerja/buruh,
pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimistis bisa menyelesaikan keempat
RPP ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan aturan turunan Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan telah dibahas bersama serikat buruh serta dunia
usaha dan diserahkan kepada Kemenko Perekenomian. Menaker dalam pernyataan di Jakarta
pada Senin, mengatakan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Klaster
Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja telah dibahas dalam Forum Tripartit yang terdiri dari serikat
buruh/pekerja, pengusaha serta pemerintah.

MENAKER: RPP UU CIPTA KERJA TELAH DISERAHKAN KE KEMENKO
PEREKONOMIAN
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan aturan turunan UndangUndang (UU) Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan telah dibahas bersama serikat buruh
serta dunia usaha dan diserahkan kepada Kemenko Perekenomian.
Menaker dalam pernyataan di Jakarta pada Senin, mengatakan empat Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja telah dibahas dalam Forum Tripartit
yang terdiri dari serikat buruh/pekerja, pengusaha serta pemerintah.
"Alhamdulillah, antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah
dilibatkan," ujar Ida.
57

Ida mengatakan bahwa RPP klaster ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke Kemenko
Bidang Perekonomian untuk diunggah pada portal resmi UU Cipta Kerja.
Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait
sejak hari Rabu (27/1) hingga Minggu (31/1) pekan lalu.
Tahapan berikutnya adalah proses dirapikan untuk menghindari kesalahan kata dan juga
rujukan. Setelah itu, keempat RPP itu akan diserahkan kembali kepada Sekretariat Negara untuk
penetapan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kami optimistis bisa menyelesaikan keempat RPP ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,"
kata Ida.
RPP klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja sendiri terdiri dari RPP tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (TKA), RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja serta RPP tentang
Pengupahan, dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah
selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan
pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimis kita bisa menyelesaikan ke
empat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengklaim penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) turunan Undang-undang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) klaster ketenagakerjaan dilakukan
bersama dalam Forum Tripartit yang terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan
pemerintah sendiri. " Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan
disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua
pihak telah dilibatkan," ucap Ida dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (1/2).

MENAKER KLAIM RPP UU CIPTAKER LIBATKAN BURUH DAN PENGUSAHA
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengklaim penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) turunan Undang-undang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) klaster ketenagakerjaan
dilakukan bersama dalam Forum Tripartit yang terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh,
pengusaha, dan pemerintah sendiri.
" Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama
antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan,"
ucap Ida dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (1/2).
Ia menjelaskan, RPP klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian untuk diunggah pada portal resmi UU Cipta Kerja, https://uu59

ciptakerja.go.id/ . Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi bersama
kementerian/lembaga terkait sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin.
Kemudian, tahapan berikutnya, adalah merapikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata
dan juga rujukan. Setelah itu, pihaknya akan serahkan kembali kepada Sekretariat Negara untuk
proses penetapan oleh Bapak Presiden.
"Kami optimis kita bisa menyelesaikan ke empat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," ucapnya.
RPP UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sendiri terdiri dari RPP tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan; dan RPP
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Berdasarkan pantauan redaksi, hingga pukul 19.45 malam ini, baru RPP tentang Penggunaan
TKA dan RPP tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat yang diunggah ke
situs resmi UU Ciptaker.
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negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu. Sementara waktu
untuk BLT tidak dialokasikan di tahun 2021, nanti kami lihat kondisinya, tapi memang di tahun
2021 tidak dialokasikan di APBN
negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita belum tahu

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyatakan, bantuan langsung pemerintah
berupa subsidi upah/gaji (BSU) tidak dialokasikan pada anggaran pendapatan belanja nasional
(APBN) 2021. Kendati demikian pihaknya akan memantau kondisi ekonomi di masyarakat, jika
memang BSU harus kembali disalurkan di tahun 2021.

PERHATIAN, BANTUAN SUBSIDI UPAH SUDAH TIDAK DIALOKASIKAN DI APBN
2021
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziah menyatakan, bantuan langsung pemerintah berupa subsidi upah/gaji
(BSU) tidak dialokasikan pada anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) 2021.
Kendati demikian pihaknya akan memantau kondisi ekonomi di masyarakat, jika memang BSU
harus kembali disalurkan di tahun 2021.
"Kami masih menunggu. Sementara waktu untuk BLT tidak dialokasikan di tahun 2021, nanti
kami lihat kondisinya, tapi memang di tahun 2021 tidak dialokasikan di APBN," kata Ida dalam
keterangannya, Senin (1/2/2021).
Terkait rencana penyaluran BSU, pihaknya juga belum memastikan apa BSU harus kembali
disalurkan di tahun 2021 "Kita belum tahu," ujarnya singkat.
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BSU telah disalurkan Kemnaker pada 2020 untuk 12 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5
juta.
BSU sebagai salah satu program pemerintah untuk membantu pekerja yang terdampak
pemotongan gaji akibat pandemi Covid-19.
Penyaluran BSU Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan dilakukan dalam dua termin, yang masingmasing terminnya disalurkan sebesar Rp 1,2 juta.
Salah satu syarat penyaluran BSU diberikan kepada pekerja yang terdaftar pada BPJS
Ketenagakerjaan. Total realisasi anggaran BSU mencapai lebih dari Rp 29 triliun rupiah.
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negative - Elly Rosita Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Jadi
kalau pemerintah sudah memutuskan bahwa subsidi upah itu ada beberapa bulan yang lalu, ya
diteruskan. Kalau diberhentikan kan akan hilang kepercayaan masyarakat, uangnya
dikemanakan. Jadi itu harus
negative - Elly Rosita Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia)
Karenanya, mereka tidak usah bombastis mengatakan berlanjut di 2021 kalau memang tidak
ada. Itu perhitungannya dimana, mereka kan punya tim ahli yang memanage
negative - Elly Rosita Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Kita
lihat memang pemerintah berencana membuat hal-hal baik tetapi tidak matang perencanaannya,
jadi banyak yang tidak tepat sasaran, sosialisasinya kurang
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami ikut keputusan dari Komite PEN saja
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini, kami bersama tim TNP2K juga sedang
mempersiapkan survei implementasi BSU untuk melihat efektivitas program tersebut

Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berharap
bantuan subsidi upah/gaji (BSU) tetap dilanjutkan di tahun ini. Adapun, Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah mengakui bahwa tidak ada anggaran untuk program BSU yang dialokasikan dalam
anggaran PEN 2021. Menurutnya, Kemenaker juga belum mendapatkan penugasan untuk
kembali menyalurkan program bantuan ini. "Kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar
Ida.
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KSBSI HARAP BANTUAN SUBSIDI GAJI TETAP BERLANJUT PADA TAHUN INI
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berharap
bantuan subsidi upah/gaji (BSU) tetap dilanjutkan di tahun ini.
Menurut Elly, bantuan subsidi tersebut sangat membantu bagi pekerja yang kehilangan
pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan selama pandemi Covid-19. Dia juga
menyebut, sudah banyak pekerja yang berharap bantuan tersebut tetap berjalan mengingat
beberapa bulan sebelumnya program ini dinyatakan akan berlanjut.
"Jadi kalau pemerintah sudah memutuskan bahwa subsidi upah itu ada beberapa bulan yang
lalu, ya diteruskan. Kalau diberhentikan kan akan hilang kepercayaan masyarakat, uangnya
dikemanakan. Jadi itu harus," ujar Elly kepada Kontan, Senin (1/2).
Pada September lalu, Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa bantuan subsidi gaji akan dilanjutkan di
kuartal I 2021.
Menurut Elly, bila pemerintah sudah merencanakan menjalankan program ini di 2021, artinya
pemerintah pun sudah menyediakan anggaran yang dibutuhkan. Menurutnya, bila program ini
tak berlanjut, dia berharap pemerintah tidak memberikan janji terlebih dahulu.
"Karenanya, mereka tidak usah bombastis mengatakan berlanjut di 2021 kalau memang tidak
ada. Itu perhitungannya dimana, mereka kan punya tim ahli yang memanage," ujarnya.
Elly pun berharap program ini tetap dilanjutkan karena melihat masih banyak pekerja dengan
gaji di bawah Rp 5 juta yang sesuai persyaratan mendapatkan BSU, tak kunjung mendapatkan
bantuan.
Meski diharapkan berlanjut, Elly juga meminta program ini dievaluasi agar penyaluran bantuan
benar-benar tepat sasaran. Dia berharap bantuan ini benar-benar disalurkan kepada pekerja
dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
Dia juga meminta, bila pemerintah memberikan bantuan atau subsidi kepada pekerja,
diharapkan bantuan tersebut sudah direncanakan dengan matang, dengan memperhitungkan
waktu pemberian berapa lama, diasosiasikan dengan baik, dan sudah jelas besaran dana yang
dianggarkan.
"Kita lihat memang pemerintah berencana membuat hal-hal baik tetapi tidak matang
perencanaannya, jadi banyak yang tidak tepat sasaran, sosialisasinya kurang," terangnya.
Adapun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa tidak ada anggaran untuk
program BSU yang dialokasikan dalam anggaran PEN 2021. Menurutnya, Kemenaker juga belum
mendapatkan penugasan untuk kembali menyalurkan program bantuan ini. "Kami ikut keputusan
dari Komite PEN saja," ujar Ida.
Ida juga mengatakan bahwa tidak ada masalah yang dihadapi dalam penyaluran bantuan ini
mengingat realisasi penyaluran BSU hingga akhir 2020 mencapai 98,8%. Menurut Ida,
Kemenaker juga dipantau oleh KPK,BPK, dan BPKP dalam pelaksanaan BSU.
Adapun, terkait dengan dampak BSU ini, Ida menyebut Puslitbang Kemenaker sudah
mengestimasikan adanya kontribusi BSU terhadap perekonomian. Dari hasil analisis, ditunjukkan
BSU mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,20% dan mendorong peningkatan
pendapatan masyarakat sebesar 1,79 kali lipat dari yang ditimbulkan.
"Saat ini, kami bersama tim TNP2K juga sedang mempersiapkan survei implementasi BSU untuk
melihat efektivitas program tersebut," kata Ida.
64

Judul

Tak Dianggarkan di APBN, Bagaimana Peluang Subsidi Gaji Tahun Ini?

Nama Media
Newstrend

bisnis.com
Santunan Pegawai Swasta
https://ekonomi.bisnis.com/read/20210201/12/1350826/takdianggarkan-di-apbn-bagaimana-peluang-subsidi-gaji-tahun-ini

Halaman/URL
Jurnalis

Rahmad Fauzan

Tanggal

2021-02-01 19:10:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu. Sementara di APBN
2021 subsidi gaji tidak dialokasikan. Nanti kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, tapi
memang tidak dialokasikan di APBN 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total penerima secara nasional sebanyak
12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 juta dan total perusahaan yang pekerjanya
penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan

Ringkasan
Pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk bantuan langsung tunai subsidi gaji dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan bahwa subsidi gaji tidak dialokasikan dalam APBN 2021, tetapi pemerintah akan
melihat kembali hal itu ke depannya.

TAK DIANGGARKAN DI APBN, BAGAIMANA PELUANG SUBSIDI GAJI TAHUN INI?
JAKARTA -- Pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk bantuan langsung tunai subsidi gaji
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa subsidi gaji tidak dialokasikan dalam
APBN 2021, tetapi pemerintah akan melihat kembali hal itu ke depannya.
"Kami masih menunggu. Sementara di APBN 2021 subsidi gaji tidak dialokasikan. Nanti kami
lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, tapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021,"
ujar Ida dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Senin (1/2/2021).
Sebelumnya, Ida mengatakan bahwa keputusan untuk melanjutkan program ini sangat
tergantung pada kondisi ekonomi tahun ini.
65

Sementara itu, proses penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan subsidi gaji bagi pekerja
telah mencapai 98,91 persen dengan total realisasi anggaran senilai Rp29,44 triliun.
Secara terperinci, subsidi gaji gelombang pertama telah tersalurkan kepada 12,29 juta orang
dengan realisasi anggaran mencapai Rp14,75 triliun atau setara 99,11 persen.
Sebaliknya, subsidi gaji gelombang II telah tersalurkan kepada 12,24 juta dengan realisasi
anggaran Rp14.69 triliun (98,71 persen).
"Total penerima secara nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 juta
dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649
perusahaan," katanya.
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positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Jadi kemungkinan program PEN 2021
masih lebih tinggi dari Rp 553 triliun jika insentif usaha dalam perpajakan kami laporkan
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Kami tidak mencantumkan untuk insentif
usaha perpajakan meski policy tetap diteruskan untuk beberapa. Nanti kami akan laporkan sebab
jika kita lakukan estimasi awal tergantung WP-nya
positive - Ainun Na'im (Sekretaris Jenderal Kemendikbud) Di tahun 2021 alokasi kuota internet
ini masih akan dilakukan, namun tentu kita akan berusaha untuk menempuh dengan cara yang
lebih baik. Oleh karena itu sekarang sedang kita rumuskan besaran dan juga cakupannya seperti
apa
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan

Ringkasan
Pemerintah masih akan melanjutkan sejumlah program bantuan sosial ( bansos ) yang telah
dikucurkan pada 2020. Langkah ini untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional . Namun tak
semua program bantuan sosial tersebut dilanjutkan di 2021. Ada juga program yang disetop.
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah
(BSU) atau subsidi gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
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"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya," ujarnya pada Minggu (31/1/2021).

DAFTAR BANSOS YANG MASIH DIKUCURKAN DAN DISETOP PADA 2021
Jakarta - Pemerintah masih akan melanjutkan sejumlah program bantuan sosial ( bansos ) yang
telah dikucurkan pada 2020. Langkah ini untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional . Namun
tak semua program bantuan sosial tersebut dilanjutkan di 2021. Ada juga program yang disetop.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, alokasi anggaran untuk program
pemulihan ekonomi nasional (PEN) di 2021 mencapai Rp 553,1 triliun. Angka ini berpotensi
mengalami kenaikan jika insentif usaha telah dimasukkan.
"Jadi kemungkinan program PEN 2021 masih lebih tinggi dari Rp 553 triliun jika insentif usaha
dalam perpajakan kami laporkan," katanya para Rabu 27 Januari 2021.
Sri Mulyani menyatakan insentif usaha bidang perpajakan belum dimasukkan dalam alokasi Rp
553,1 triliun karena pihaknya masih dalam proses melakukan estimasi awal yang bergantung
pada wajib pajak (WP).
"Kami tidak mencantumkan untuk insentif usaha perpajakan meski policy tetap diteruskan untuk
beberapa. Nanti kami akan laporkan sebab jika kita lakukan estimasi awal tergantung WP-nya,"
katanya.
Sementara itu, ia merinci terdapat empat fokus bidang yang telah masuk dalam alokasi anggaran
Rp 553,1 triliun yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, serta UMKM dan
pembiayaan korporasi.
Untuk perlindungan sosial, berikut kebijakan 2020 yang masih berlanjut di 2021:
1. Program Keluarga Harapan (PKH) Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian
bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga
penerima manfaat PKH.
Pada 2021 ini, PKH disalurkan tiap 3 bulan, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2021.
Penyaluran melalui bank anggota HIMBARA PKH menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat
(KPM) dengan total anggaran Rp 28,71 triliun.
2. Kartu Sembako Kartu sembako atau Bantuan Pangan Nontunai adalah bantuan sosial pangan
dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui
mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang
bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.
3. Kartu Prakerja Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan
kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan
hubungan kerja, dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi,
termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Program ini didesain sebagai sebuah produk dan dikemas sedemikian rupa agar memberikan
nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta.
Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari,
membandingkan, memilih dan memberi evaluasi. Hanya dengan cara ini, produk bisa terus
diperbaiki, tumbuh dan relevan.
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Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta
dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi SDM unggul, Indonesia
maju.
4. BLT Dana Desa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang
kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak
pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp 600 ribu setiap bulan untuk setiap
keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000
setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.
Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka
Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung
Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai
keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
5. Bansos Tunai Pemerintah kembali memberikan Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga
terdampak Covid-19 pada 2021. Namun, berbeda dari sebelumnya, pemberian bansos tersebut
tidak lagi berupa sembako, melainkan berbentuk bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 300.000.
Sebagai informasi, para penerima bansos yang berhak mendapatkan, yang sudah terdaftar
dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Masyarakat pun bisa mengunjungi laman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di alamat
https://dtks.kemensos.go.id untuk mengeceknya.
6. Subsidi Kuota PJJ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana untuk
melanjutkan program bantuan subsidi internet bagi siswa, mahasiswa, guru serta dosen di 2021.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im menuturkan pihaknya kini sedang menggodok
rencana itu supaya lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Di tahun 2021 alokasi kuota internet ini masih akan dilakukan, namun tentu kita akan berusaha
untuk menempuh dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu sekarang sedang kita rumuskan
besaran dan juga cakupannya seperti apa," jelas Ainun.
Menurut Ainun bantuan subsidi internet dari Kemendikbud selama ini telah menuai respons
positif dari banyak pihak. Hal itulah yang melandasi Kemendikbud untuk tetap melanjutkan
bantuan kuota internet tersebut. Terlebih lagi masih banyak daerah yang merasa belum siap
untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka pada 2021 ini sehingga secara daring masih
akan dilakukan.
7. Diskon Listrik Kementerian ESDM telah menginstruksikan kepada PLN untuk melaksanakan
pemberian stimulus ketenagalistrikan pada 2021.
Ada dua jenis diskon yang diberikan. Pertama, diskon listrik 100 persenuntuk pelanggan
pascabayar golongan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA, dan industri kecil
daya 450 VA.
Kedua, diskon 50 persen untuk pelanggan pascabayar golongan rumah tangga 900 VA
bersubsidi. Adapun pelanggan golongan rumah tangga prabayar 900 VA mendapatkan diskon
tarif listrik untuk pembelian token sebesar 50 persen.
Kedua diskon ini akan berlaku bagi pelanggan pascabayar untuk penghitungan rekening Januari
sampai Maret 2021.
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah
(BSU) atau subsidi gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
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"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya," ujarnya pada Minggu (31/1/2021).
Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan
MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan
mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan.
Untuk membantu pekerja di luar pemberian subsidi gaji seperti yang dilakukan di tahun 2020,
ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.
Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha
dan dunia industri (DUDI).
Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di
bidang pelatihan vokasi.
"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya.
Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja.
"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan
kualifikasi yang dibutuhkan, " katanya.
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di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti, kami lihat bagaimana kondisi ekonomi
berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober
akan kami berikan pada akhir Agustus ini. Dan 2 bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan
dalam bentuk transfer langsung ke rekening penerima 2 bulan sekali, Rp1,2 juta

Ringkasan
Pemerintah tidak melanjutkan pemberian Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) bagi pekerja bergaji
di bawah Rp5 juta tahun ini. Pasalnya, subsidi gaji pekerja itu tidak dianggarkan dalam APBN
2021. "Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan.
Nanti, kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di
APBN 2021," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah usai penandatanganan MoU antara Balai
Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra,
asosiasi/industri di BBPLK Medan, akhir pekan lalu.

BESARAN BLT GAJI PEKERJA YANG DISETOP TAHUN INI
Jakarta - Pemerintah tidak melanjutkan pemberian Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) bagi pekerja
bergaji di bawah Rp5 juta tahun ini. Pasalnya, subsidi gaji pekerja itu tidak dianggarkan dalam
APBN 2021.
"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti,
kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN
2021," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah usai penandatanganan MoU antara Balai
Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra,
asosiasi/industri di BBPLK Medan, akhir pekan lalu.
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Seperti diketahui, BLT gaji merupakan salah satu program bantuan pemerintah untuk
penanganan dampak pandemi covid-19. Pekerja bergaji di bawah Rp5 juta tersebut menerima
bantuan senilai total Rp2,4 juta selama 4 bulan, atau Rp600 ribu setiap bulannya.
Namun, pencairannya dilakukan setiap 2 bulan sekali, atau Rp1,2 juta untuk setiap pencairan
BLT gaji.
"Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kami berikan pada akhir Agustus ini. Dan 2
bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening
penerima 2 bulan sekali, Rp1,2 juta," ujar Ida beberapa waktu lalu.
Untuk mendata penerima bantuan, Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan basis data BPJS
Ketenagakerjaan. Target penerima bantuan ini mencapai 12,4 juta pekerja dengan total
anggaran mencapai Rp29,76 triliun.
Per Januari 2021, pemerintah telah menyalurkan BLT kepada 12,29 juta pekerja pada termin
pertama. Kemudian, total pekerja yang mendapatkan BLT pada termin kedua sebanyak 12,24
juta orang.
Dari sisi anggaran, total dana yang dikucurkan sebesar Rp29,44 triliun atau 98,91 persen dari
target sebesar Rp29,76 triliun. Terdiri dari Rp14,75 triliun pada termin pertama dan Rp14,69
triliun pada termin kedua.
(ulf/sfr).
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) RPP klaster Ketenagakerjaan sudah
seluruhnya kami serahkan ke Kemenko Perekonomian untuk di-upload pada portal resmi UU
Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi bersama
kementerian/lembaga terkait sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelahnya kita akan serahkan kembali kepada
Sekretariat Negara untuk proses penetapan oleh Bapak Presiden

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah merampungkan empat Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) sebagai pendukung implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Adapun keempat RPP tersebut antara lain RPP tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (TKA), RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat, serta PHK, RPP tentang Pengupahan, dan RPP Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).

MENAKER: 4 RPP UU CIPTA KERJA SUDAH DISERAHKAN KE KEMENKO
PEREKONOMIAN
JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah merampungkan empat Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pendukung implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Adapun keempat RPP tersebut antara lain RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA),
RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, serta PHK, RPP tentang Pengupahan, dan RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
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" RPP klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya kami serahkan ke Kemenko Perekonomian
untuk di-upload pada portal resmi UU Cipta Kerja . Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan
harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin,"
ujarnya kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).
Tahapan berikutnya, lanjut Ida adalah merapikan rancangan peraturan pemerintah tersebut
untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata dan juga rujukan.
"Setelahnya kita akan serahkan kembali kepada Sekretariat Negara untuk proses penetapan oleh
Bapak Presiden," ujarnya.
Menaker yakin bisa menyelesaikan keempat rancangan peraturan pemerintah klaster
ketenagakerjaan sebagai turunan aturan Cipta Kerja, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
RPP turunan UU Cipta Kerja ditargetkan rampung seluruhnya pada awal Februari 2021.
Adapun pembahasan RPP klaster ketenagakerjaan telah dibahas bersama Tim Tripartit, yang
berasal dari unsur serikat buruh atau serikat pekerja, kalangan pengusaha, dan pemerintah
sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu. Sementara memang
di APBN 2021 tidak dialokasikan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya

Ringkasan
Kabar buruk bagi karyawan yang begaji di bawah Rp 5 juta. Pemerintah kemungkinan tak akan
memberikan bantuan langsung tunai Rp 600 ribu per bulan seperti yang diberikan pada empat
bulan di tahun 2020. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan, untuk
2021 tidak mendapatkan jatah alokasi dari APBN 2021.

SUBSIDI GAJI TAK DIANGGARKAN DI APBN 2021, BAGAIMANA KELANJUTAN BLT
UNTUK KARYAWAN, INI KATA MENAKER
TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kabar buruk bagi karyawan yang begaji di bawah Rp 5 juta.
Pemerintah kemungkinan tak akan memberikan bantuan langsung tunai Rp 600 ribu per bulan
seperti yang diberikan pada empat bulan di tahun 2020.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan, untuk 2021 tidak mendapatkan
jatah alokasi dari APBN 2021.
Kendati demikian, pihaknya masih menantikan kelanjutan dari program bantuan subsidi upah
tersebut dari Menko bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.
"Kami masih menunggu. Sementara memang di APBN 2021 tidak dialokasikan," ucap Ida di
Jakarta, Senin (1/2/2021).
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Ida menjelaskan, program bantuan subsidi upah ini pasti akan berlanjut asalkan tergantung dari
situasi dan kondisi perekonomian nasional tahun ini.
"Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya," kata Menteri jebolan dari Politisi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Menaker sebelumnya melaporkan, untuk termin pertama penyaluran dengan rentang waktu
bulan Agustus hingga Oktober 2020, realisasinya mencapai 12,29 juta penerima atau 99,11
persen dengan anggaran Rp 14,7 triliun.
Pada termin pertama tersebut, bantuan subsidi gaji yang belum tersalurkan mencapai 110.762
pekerja.
Sedangkan untuk termin kedua, pihaknya memulai penyaluran pada bulan November 2020.
Adapun realisasi penyaluran sebanyak 12,24 juta atau 98,71 persen dengan anggaran Rp 14,6
triliun.
Sementara yang belum tersalurkan terdapat 159.727 pekerja sehingga total realisasi dari kedua
termin sebesar Rp 29,4 triliun atau 98,91 persen. (.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, sementara memang
di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti, kami lihat bagaimana kondisi ekonomi
berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program-program itu sebagian akan terus
jalan sampai kondisinya kembali normal, memang diarahkan untuk menangani dampak pandemi
covid-19
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kenapa tidak tersalurkan 100 persen? Kami
bisa menjelaskan, ada beberapa penyebab belum tersalurkan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah tidak melanjutkan pemberian
Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) subsidi gaji atau upah di 2021. Ia menyatakan anggaran BLT
gaji kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta itu tidak dianggarkan dalam APBN 2021.
Hal itu disampaikan Ida kepada media usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai
Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra,
asosiasi/industri di BBPLK Medan, Sabtu (30/1).

TAK ADA ANGGARAN, BLT PEKERJA GAJI RP5 JUTA SETOP TAHUN INI
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah tidak melanjutkan
pemberian Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) subsidi gaji atau upah di 2021. Ia menyatakan
anggaran BLT gaji kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta itu tidak dianggarkan dalam APBN
2021.
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Hal itu disampaikan Ida kepada media usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai
Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra,
asosiasi/industri di BBPLK Medan, Sabtu (30/1).
"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti,
kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN
2021," ujar Ida dalam rekaman yang dibagikan Biro Humas Kemenaker.
Namun, Ida menuturkan sebagian program bantuan kepada pekerja terdampak pandemi covid19 tetap dilanjutkan tahun ini. Meski tidak menyebutkan secara rinci program yang dimaksud,
namun Ida mengatakan program itu tetap berjalan hingga kondisi perekonomian normal
kembali.
Pasalnya, pandemi covid-19 telah mengerek jumlah pengangguran menjadi 9,77 hingga Agustus
2020. Oleh sebab itu, menurutnya dibutuhkan program-program pemerintah guna membantu
pekerja yang kehilangan pekerjaannya.
"Program-program itu sebagian akan terus jalan sampai kondisinya kembali normal, memang
diarahkan untuk menangani dampak pandemi covid-19," jelasnya.
Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, salah satu program bagi pekerja terdampak covid-19
yang masih berlanjut di tahun ini adalah program Kartu Prakerja. Meskipun dipastikan lanjut,
namun hingga saat ini Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja belum membuka pendaftaran
gelombang 12.
Terkait dengan BLT subsidi gaji, pencairannya sendiri belum mencapai 100 persen pada Januari
lalu. Ida sempat menuturkan pemerintah belum mencairkan BLT bagi pekerja bergaji di bawah
Rp5 juta kepada 270.489 calon penerima. Jumlah itu terdiri dari 110.762 pekerja pada termin
pertama dan 159.727 pekerja di termin kedua.
"Kenapa tidak tersalurkan 100 persen? Kami bisa menjelaskan, ada beberapa penyebab belum
tersalurkan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.
Sementara itu, pemerintah telah menyalurkan BLT kepada 12,29 juta pekerja pada termin
pertama. Kemudian, total pekerja yang mendapatkan BLT pada termin kedua sebanyak 12,24
juta orang.
Dari sisi anggaran, total dana yang dikucurkan sebesar Rp29,44 triliun atau 98,91 persen dari
target sebesar Rp29,76 triliun. Terdiri dari Rp14,75 triliun pada termin pertama dan Rp14,69
triliun pada termin kedua.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi tidak betul kalau dianggap pemerintah
tidak melibatkan pekerja atau buruh
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tahapan berikutnya adalah merapikan untuk
menghindari kesalahan-kesalahan kata dan juga rujukan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimis kita bisa menyelesaikan ke
empat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Ringkasan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
merupakan aturan turunan, memang telah keluar. RPP tersebut mendapatkan penolakan dari
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, menegaskan sejak awal pembahasan RUU
Cipta Kerja selalu melibatkan serikat pekerja atau buruh dan pengusaha.

MENAKER TEGASKAN BURUH DILIBATKAN UNTUK BAHAS RPP UU CIPTA KERJA
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
merupakan aturan turunan, memang telah keluar. RPP tersebut mendapatkan penolakan dari
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, menegaskan sejak awal pembahasan RUU
Cipta Kerja selalu melibatkan serikat pekerja atau buruh dan pengusaha.
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Setelah menjadi UU, Ida memastikan pemerintah juga memfasilitasi pembahasan RPP
turunannya dilakukan dalam forum tripartit, antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Sehingga ia membantah kalau buruh merasa tidak dilibatkan.
"Jadi tidak betul kalau dianggap pemerintah tidak melibatkan pekerja atau buruh," kata Ida saat
dihubungi, Senin (1/2).
Ida menjelaskan, saat ini RPP klaster ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke Kemenko
Perekonomian untuk diunggah di portal resmi UU Cipta Kerja. Ia mengatakan RPP tersebut juga
sudah diharmonisasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
"Tahapan berikutnya adalah merapikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata dan juga
rujukan," ujar Ida.
Setelah itu, RPP akan diserahkan kembali ke Sekretariat Negara untuk penetapan oleh Presiden.
Ida percaya prosesnya bisa dijalankan secara maksimal.
"Kami optimis kita bisa menyelesaikan ke empat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," tutur Ida.
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bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi). Adapun soal gaji bersih minimum USD 400
yang dibayarkan melalui rekening bank atas nama pekerja, yang dibayarkan setiap awal bulan.
positive - Yusri Albima (Wakil Ketua Umum DPP Garda Buruh Migran Indonesia) DPP Garda BMI
mendukung kebijakan Kemenaker yang merencanakan uji coba penempatan 280 PMI saja
melalui program SPSK ke Saudi

Ringkasan
Garda Buruh Migran Indonesia (BMI) menilai Permenaker 251 Tahun 2018 tentang penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Saudi Arabia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)
mempunyai kelebihan dalam hal mencegah penempatan PMI nonprosedural. Yusri Albima, Wakil
Ketua Umum DPP GARDA BMI, menjelaskan implementasi Permen 251 kemudian diikuti 49 P3MI
dengan sosialisasi Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) untuk melakukan
uji coba pendataan Calon PMI asal NTB diadakan JOB FAIR oleh disnaker daerah bekerjasama
dengan EO (Event Organizer) PT Bumi.

SISTEM PENEMPATAN PMI DENGAN SATU KANAL KE ARAB SAUDI DINILAI BISA
CEGAH PENGIRIMAN ILEGAL
Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto, JAKARTA - Garda Buruh Migran
Indonesia (BMI) menilai Permenaker 251 Tahun 2018 tentang penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Saudi Arabia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) mempunyai
kelebihan dalam hal mencegah penempatan PMI nonprosedural.
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Yusri Albima, Wakil Ketua Umum DPP GARDA BMI, menjelaskan implementasi Permen 251
kemudian diikuti 49 P3MI dengan sosialisasi Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(Apjati) untuk melakukan uji coba pendataan Calon PMI asal NTB diadakan JOB FAIR oleh
disnaker daerah bekerjasama dengan EO (Event Organizer) PT Bumi.
Sosialisasi SPSK yang sudah berjalan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga NTB
selama 2 tahun ini merupakan keseriusan pemerintah bersama pusat dan daerah untuk
membangun sistem penempatan berbasis pelindungan PMI.
Apalagi P3MI bersama Apjati sudah membangun sistem komputerisasi jaringan online untuk
melindungi PMI yang terintegrasi dengan baik dengan instansi pemerintah, mitra kerja dalam
dan luar negeri.
Dia mengatakan, Kepmen 291 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal
sudah diterbitkan sejak 18 Desember 2018, era Menaker Hanif Diakhiri.
Regulasi lain yang mendukung program SPSI yaitu Menaker telah telah menerbitkan Permen 9
tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan Perpres 90 tahun
2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah ditandatangani Bapak
Presiden sejak 30 Desember 2019.
Yusri menambahkan, SPSK ini lebih menguntungkan pekerja migran.
"Di antaranya Kontrak kerja tak lagi dengan kafalah (majikan perseorangan), melainkan dengan
syarikah (perusahaan syarikah yang bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi). Adapun
soal gaji bersih minimum USD 400 yang dibayarkan melalui rekening bank atas nama pekerja,
yang dibayarkan setiap awal bulan.
Kemudian, jam kerja per hari maksimal 10 jam, untuk jabatan house keeper Baby Sitter, Elderly
Care Taker, Child Care. Aturan lembur dan libur diatur secara ketat.
"DPP Garda BMI mendukung kebijakan Kemenaker yang merencanakan uji coba penempatan
280 PMI saja melalui program SPSK ke Saudi," ujar Yusri.
Yusri menjelaskan, dirinya mendukung segala upaya pelindungan sebelum bekerja yang
dilakukan Pemerintah pusut dan daerah yang akan menyeleksi dan melatih Calon PMI yang
berpengalaman ke Saudi ataupun negara lainnya.
Selain sudah meratifikasi ILO tentang pekerja rumah tangga, Pemerintah Arab Saudi juga sudah
menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam penempatan pekerja domestik sesuai dengan
amanat UU No. 18 Tahun 2017.
Karena itu, Arab Saudi melalui penempatan SPSK diharapkan bisa menjadi model terbaik untuk
penempatan ke Timur Tengah dan Asia Pasifik. Untuk era penempatan saat ini, tentu prosedur
penempatan PMI dengan protokol kesehatan harus diawasi dengan ketat agar PMI yang ke Saudi
tidak hanya terampil tetapi juga sehat jiwa raganya.
Garda BMI berharap, ke-280 Calon PMI itu benar-benar diproses sesuai regulasi dan bukan
sekedar mengejar target akhir Februari untuk pilot project.
Penempatan PMI berkualitas harus diutamakan. Saudari-saudari saya yang akan ditempatkan ke
Saudi Arabia harus benar-benar terlatih kemampuan kerja, bahasa dan mentalitas
kepribadiannya.
"Saya bersedia untuk membantu pemerintah dalam menguji kompetisi bahasa para CPMI dan
mentalitas mereka karena saya adalah Instruktur PAP Nasional sejak tahun 2008 sampai 2014.
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Saya juga mantan TKI di Arab Saudi, Oman dan Sudan yang tentunya sangat memahami karakter
para Pengguna Jasa atau Pemberi Kerja," ujarnya.
Yusri juga menekankan jangan pernah gengsi menempatkan Penata Laksana Rumah Tangga
(PPRT).
PPRT adalah pekerja yang diakui ILO, yang Pemerintah tentunya harus mengakui hal tersebut.
Kalau para Pejabat RI sanggup menggaji PRT sesuai UMR/ UMP/ UMK, silahkan melarang
Penempatan PRT ke Luar Negeri.
Pemerintah harus realistis dan jangan berhalusinasi menggunakan istilah-istilah bagus padahal
di sana bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).
"Kami meminta agar penempatan SPSK segera direalisir agar dapat meminimalisir penempatan
non prosedural yang identik dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). P3MI sudah
diseleksi untuk SPSK, maka Syarikah di Saudi pun harus diverifikasi dan diseleksi karena banyak
Syarikah yang bermasalah," pungkas Yusri.

83

Judul

6 Fakta BLT Subsidi Gaji Tak Dilanjutkan di 2021, Nomor 3 Ada
Penggantinya

Nama Media

okezone.com

Newstrend
Halaman/URL

Jurnalis

Santunan Pegawai Swasta
https://economy.okezone.com/read/2021/02/01/320/2354579/6-faktablt-subsidi-gaji-tak-dilanjutkan-di-2021-nomor-3-adapenggantinya?page=1
Reza Andrafirdaus

Tanggal

2021-02-01 16:42:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori
Layanan

Kementerian Ketenagakerjaan
Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karyawan dgn gaji di bawah 5 juta tahun
kemarin masih mendapat bantuan Rp.600.000/bulan. Dalam Program PEN 2021 Menkeu Sri
Mulyani menghapus program bantuan BSU dan BLT BPJS Ketenagakerjaan. Yang miskin makin
miskin #NegaraKrisisKeuangan @PerekonomianRI @RamliRizal @utuntauk

Ringkasan
Dana bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahun ini kemungkinan tidak dilanjutkan.
Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Oleh sebab itu, berikut Okezone rangkum sejumlah fakta-fakta mengenai BLT subsidi Gaji,
Jakarta, Senin (1/2/2021), sebagai berikut.

6 FAKTA BLT SUBSIDI GAJI TAK DILANJUTKAN DI 2021, NOMOR 3 ADA
PENGGANTINYA
JAKARTA - Dana bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tahun ini kemungkinan tidak
dilanjutkan. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Oleh sebab itu, berikut Okezone rangkum sejumlah fakta-fakta mengenai BLT subsidi Gaji,
Jakarta, Senin (1/2/2021), sebagai berikut.
1. Tidak Masuk APBN 2021 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana
bantuan subsidi upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada
alokasinya dalam APBN 2021.
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"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, beberapa waktu lalu.
2. Netizen Kecewa Program BLT subsidi gaji sebesar Rp2,4 juta untuk pekerja dengan upah di
bawah Rp5 juta dipastikan tak akan dilanjutkan lagi pada 2021. Menanggapi keputusan itu,
netizen pun memberikan pernyataan kekecewaan.
Netizen menilai buah dari adanya keputusan tersebut, maka akan menumbuhkan angka
kemiskinan di Indonesia.
"Karyawan dgn gaji di bawah 5 juta tahun kemarin masih mendapat bantuan Rp.600.000/bulan.
Dalam Program PEN 2021 Menkeu Sri Mulyani menghapus program bantuan BSU dan BLT BPJS
Ketenagakerjaan. Yang miskin makin miskin #NegaraKrisisKeuangan @PerekonomianRI
@RamliRizal @utuntauk," cuit akun Twitter @yo2thok.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN
saja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam
Prakerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk
masuk ke pasar kerja, namun juga dengan kompetensi yang didapatkan mereka bisa
mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total penerima BSU secara nasional sebanyak
12,4 juta orang dengan rata-rata gaji Rp 3,12 juta per bulan. Total perusahaan yang pekerjanya
penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunggu keputusan Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional soal kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah untuk para pekerja
bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan. "Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat
penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar
Ida Fauziyah kepada Tempo, Senin, 1 Februari 2021.

MENAKER TUNGGU KEPUTUSAN KOMITE PEN SOAL KELANJUTAN BANTUAN
SUBSIDI UPAH DI 2021
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunggu keputusan Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional soal kelanjutan program Bantuan Subsidi
Upah untuk para pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
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"Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU,
kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida Fauziyah kepada Tempo, Senin, 1 Februari
2021.
Kendati demikian, apabila dilihat pada anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional 2021, Ida
mengatakan tidak tampak kelanjutan Bantuan Subsidi Upah di 2021. Namun, kata Ida,
pemerintah terus berupaya untuk memitigasi dampak pandemi bagi angkatan kerja Indonesia.
Langkah itu misalnya dengan melanjutkan program Kartu Prakerja dan memperluas program
padat karya di berbagai Kementerian dan Lembaga. "Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam
Prakerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan," tutur
Ida.
Selain itu, Ida mengatakan pada masa pemulihan ekonomi ini, Kemnaker juga fokus pada
peningkatan daya saing angkatan kerja, yaitu program skilling, upskilling, maupun program
untuk pekerja yang terdampak pandemi, yaitu re-skilling, dengan mengoptimalkan program
pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun pemagangan.
"Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk masuk ke pasar kerja, namun juga dengan
kompetensi yang didapatkan mereka bisa mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan
lapangan kerja baru," kata Ida.
Dia merinci realisasi penyaluran BSU pada termin I telah diberikan kepada 12,2 juta orang.
Adapun, realisasi anggaran mencapai Rp14,7 triliun atau setara 99,1 persen.
Sementara itu pada termin II, Ida menuturkan pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 12,2
juta orang dengan realisasi anggaran mencapai Rp 14,6 triliun atau setara dengan 98,71 persen
dari target yang telah ditetapkan.
"Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12,4 juta orang dengan rata-rata gaji Rp 3,12
juta per bulan. Total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak
413.649 perusahaan," kata Ida.
CAESAR AKBAR | BISNIS .
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, sementara di APBN
2021 tidak dialokasikan. Kami melihat kondisi ekonomi berikutnya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Secara reguler program program kami
arahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami PHK program ini sebagian akan
terus jalan sampai kondisi normal memang diarahkan untuk menghadapi dampak pandemi
tersebut

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pelaksanaan program bantuan subsidi
upah/gaji (BSU) tidak dimasukkan dalam APBN 2021. Pihaknya masih menunggu keputusan lebih
lanjut apakah program ini akan dilanjutkan atau tidak. "Kami masih menunggu, sementara di
APBN 2021 tidak dialokasikan. Kami melihat kondisi ekonomi berikutnya," ucap Menaker Ida
Fauziyah di Medan akhir pekan lalu.

PEMERINTAH TIDAK MASUKAN ALOKASI BSU DALAM APBN 2021
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pelaksanaan program bantuan
subsidi upah/gaji (BSU) tidak dimasukkan dalam APBN 2021. Pihaknya masih menunggu
keputusan lebih lanjut apakah program ini akan dilanjutkan atau tidak.
"Kami masih menunggu, sementara di APBN 2021 tidak dialokasikan. Kami melihat kondisi
ekonomi berikutnya," ucap Menaker Ida Fauziyah di Medan akhir pekan lalu.
Ida menuturkan untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid 19 pihaknya telah melakukan
sejumlah program, misalnya meningkatkan jumlah program padat karya baik yang dilakukan
Kemnaker maupun Kementerian/Lembaga lain. Pemerintah juga memberikan relaksasi iuran
BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49 Tahun
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2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non
alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
"Secara reguler program program kami arahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang
mengalami PHK program ini sebagian akan terus jalan sampai kondisi normal memang diarahkan
untuk menghadapi dampak pandemi tersebut," ucapnya.
Sebelumnya pada tahun 2021 pemerintah menggarkan Rp 29 triliun untuk memberikan subsidi
upah untuk 12 juta penerima Subsidi ini diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat yaitu
WNI; pekerja penerima upah; tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni
2020; upah di bawah Rp5 juta; dan memiliki rekening aktif.
Diketahui, BSU ini merupakan bagian dari perlindungan sosial dalam program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Dalam program PEN 2021 pemerintah mengalokasikan dana
untuk program perlindungan sosial sebesar Rp 150,96 triliun. Program yang akan dijalankan
yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Peneriman Manfaat (KPM), kartu
sembako, kartu pra kerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
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neutral - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia) Saya kira
dari dua survei itu 99 persen para pelaku UKM menganggap program ini sangat tepat
positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia) Program
ini sangat membantu para pelaku UMKM dari segi pembiayaan, mereka masih bisa berusaha
membeli bahan baku dan modal lainnya. Saya kira mereka bisa bertahan di tengah pandemi
covid-19
positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia) Saya kira
program ini tidak sendirian, seperti program bantuan sosial yang dikelola oleh Kemensos cukup
banyak dana yang digelontorkan dan juga ada stimulus bantuan pekerja, dan banyak program
lain yang saya kira uang banyak yang mengelontor kebawah sehingga memperkuat daya beli
positive - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK) Covid-19 dan Percepatan Pemulihan
Ekonomi Nasional
neutral - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK) Menurut kami, itu kebijakan individual.
Silakan dilakukan. Kebijakan ini kita serahkan pada pemilik dan pengawas bank untuk
mengambilnya
positive - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK) Sehingga, kebijakan penghapusan
kredit itu tidak bisa kita lakukan secara across the board. Masing-masing bank punya strategi
bisnis apalagi kalau kita untuk bank BUMN ini saya rasa birokrasinya sangat complicated
berkaitan penghapusan. Swasta ini lebih fleksibel dan punya strategi bisnis tanpa ada kendala
negative - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK) Kami harapkan kondisinya stabil.
Jangan sampai akibat kebijakan itu ada bank yang mengalami masalah lebih rumit kedepannya
negative - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK) Jadi, harus sepengetahuan kami.
Harus dikonsultasikan dengan OJK
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Ringkasan
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan program bantuan pemulihan ekonomi
untuk UMKM dinilai efektif bantu UMKM bangkit. Maka program bantuan tersebut akan
dilanjutkan di tahun 2021 ini. Hal itu tercermin dari hasil survei dari Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan survei dari LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI.
Dimana sebanyak 99 persen menyatakan program bantuan ini sangat tepat. Sementara terkait
daya beli yang masih turun, Teten menilai daya beli cukup tergenjot oleh program bantuan di
sektor lain seperti bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dan stimulus subsidi
gaji yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

DINILAI EFEKTIF, STIMULUS PEN UMKM LANJUT DI 2021
Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan program bantuan pemulihan
ekonomi untuk UMKM dinilai efektif bantu UMKM bangkit. Maka program bantuan tersebut akan
dilanjutkan di tahun 2021 ini.
Hal itu tercermin dari hasil survei dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K), dan survei dari LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Dimana sebanyak 99 persen
menyatakan program bantuan ini sangat tepat.
"Saya kira dari dua survei itu 99 persen para pelaku UKM menganggap program ini sangat tepat,"
kata Teten Masduki dalam Bincang Editor 'Strategi UMKM Bangkit', Senin (1/2/2021).
Kemudian dari hasil survei tersebut menyatakan bantuan tersebut banyak digunakan oleh para
pelaku UMKM untuk membeli bahan baku. Tentunya beragam bantuan seperti Banpres produktif,
subsidi KUR, subsidi non-KUR dan lainnya dinilai sangat membantu UMKM dari sisi pembiayaan.
"Program ini sangat membantu para pelaku UMKM dari segi pembiayaan, mereka masih bisa
berusaha membeli bahan baku dan modal lainnya. Saya kira mereka bisa bertahan di tengah
pandemi covid-19," ujarnya.
Bahkan sebanyak 53,5 persen penerima program bantuan, yang tadinya tidak memiliki pekerjaan
lain sekarang menjadi pelaku usaha mikro. Sehingga para pelaku UMKM bisa bertahan hingga
sekarang, meskipun ada sebagian yang terpaksa gulung tikar karena kehabisan modal.
Sementara terkait daya beli yang masih turun, Teten menilai daya beli cukup tergenjot oleh
program bantuan di sektor lain seperti bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dan
stimulus subsidi gaji yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
"Saya kira program ini tidak sendirian, seperti program bantuan sosial yang dikelola oleh
Kemensos cukup banyak dana yang digelontorkan dan juga ada stimulus bantuan pekerja, dan
banyak program lain yang saya kira uang banyak yang mengelontor kebawah sehingga
memperkuat daya beli," pungkasnya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso menanggapi usulan
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkait permohonan UMKM beromzet di bawah Rp5 miliar
per tahun diberi fasilitas penghapusan kredit macet dan akses mendapatkan kredit baru.
Menurutnya, otoritas menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada masing-masing bank.
"Menurut kami, itu kebijakan individual. Silakan dilakukan. Kebijakan ini kita serahkan pada
pemilik dan pengawas bank untuk mengambilnya," tuturnya dalam webinar bertajuk "Covid-19
dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional", Rabu (27/1).
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Kendati demikian, OJK menilai usulan penghapusan kredit macet itu tidak bisa diberlakukan
secara pukul rata kepada seluruh bank. Mengingat, setiap bank mempunyai masalah,
kompleksitas dan strategi bisnis tersendiri.
"Sehingga, kebijakan penghapusan kredit itu tidak bisa kita lakukan secara across the board.
Masing-masing bank punya strategi bisnis apalagi kalau kita untuk bank BUMN ini saya rasa
birokrasinya sangat complicated berkaitan penghapusan. Swasta ini lebih fleksibel dan punya
strategi bisnis tanpa ada kendala," imbuh dia.
Wimboh menambahkan, kebijakan penghapusan kredit macet tersebut harus tetap
mempertimbangkan kondisi masing-masing bank dan UMKM selaku debitur. Sehingga kebijakan
itu justru tidak menimbulkan masalah bagi kinerja perbankan di kemudian hari.
"Kami harapkan kondisinya stabil. Jangan sampai akibat kebijakan itu ada bank yang mengalami
masalah lebih rumit kedepannya," terangnya.
Oleh karena itu, Wimboh mengimbau seluruh perbankan untuk wajib terlebih dahulu melakukan
konsultasi dengan regulator sebelum memutuskan pemberian penghapusan kredit atau write-off
kepada UMKM. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah masalah yang kemungkinan timbul
dikemudian hari.
"Jadi, harus sepengetahuan kami. Harus dikonsultasikan dengan OJK," ujar Wimboh mengakhiri.
Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021,
memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN
saja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam
kartu prakerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan

Ringkasan
Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziyah mengakui dana bantuan subsidi upah/gaji (BSU) tak
dialokasikan dalam APBN 2021. Ida pun menyebut pihaknya belum ditugaskan untuk
melanjutkan program BSU di tahun ini. Meski begitu, Ida menyebut pihaknya akan mengikuti
keputusan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) terkait
program BSU. Dan Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam kartu prakerja dan
menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan

SUBSIDI GAJI TAK DIANGGARKAN DI 2021, INI PENJELASAN MENAKER
Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziyah mengakui dana bantuan subsidi upah/gaji (BSU) tak
dialokasikan dalam APBN 2021. Ida pun menyebut pihaknya belum ditugaskan untuk
melanjutkan program BSU di tahun ini.
Meski begitu, Ida menyebut pihaknya akan mengikuti keputusan Komite Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) terkait program BSU.
"Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun
ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan
BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida kepada Kontan.co.id, Senin (1/2).
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Meski belum terlihat kelanjutannya, Ida juga memastikan pemerintah terap berupaya memitigasi
dampak pandemi Covid-19 bagi para angkatan kerja yakni melalui program Kartu Prakerja juga
memasifikasi program padat karya di berbagai kementerian/lembaga.
"Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam kartu prakerja dan menyelenggarakan program
padat karya yang memang rutin kami lakukan," tambahnya.
Tak hanya itu, Ida juga menyebut, Kemnaker akan fokus pada peningkatan saya saing angkatan
kerja mulai dari skilling hingga upskilling serta melakukan reskilling pasa pekerja yang terdampak
Covid-19 dengan mengoptimalkan program pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun pemagangan.
Menurut Ida, pelatihan vokasi ini tak hanya bertujuan untuk memasuki pasar kerja. Diharapkan,
kompetensi yang diperoleh tersebut dimanfaatkan para pekerja untuk mengembangkan usaha
sendiri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja.
Seperti diketahui, bantuan subsidi gaji merupakan bantuan yang diberikan pada pekerja dalam
bentuk uang Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Tahun lalu, bantuan ini disalurkan secara
bertahap yakni termin I sebesar Rp 1,2 juta pada September-Oktober 2020 dan termin II sebesar
Rp 1,2 juta pada November-Desember 2020.
Persyaratan penerima bantuan ini adalah WNI, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan
sosial ketenagakerjaan, pekerja/buruh penerima upah, kepesertaan program jaminan sosial
ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2020, gaji di bawah Rp 5 juta dan memiliki rekening bank
yang aktif.
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neutral - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia) Saya kira
dari dua survei itu 99 persen para pelaku UKM menganggap program ini sangat tepat
positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia) Program
ini sangat membantu para pelaku UMKM dari segi pembiayaan, mereka masih bisa berusaha
membeli bahan baku dan modal lainnya. Saya kira mereka bisa bertahan di tengah pandemi
covid-19
positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia) Saya kira
program ini tidak sendirian, seperti program bantuan sosial yang dikelola oleh Kemensos cukup
banyak dana yang digelontorkan dan juga ada stimulus bantuan pekerja, dan banyak program
lain yang saya kira uang banyak yang mengelontor ke bawah sehingga memperkuat daya beli

Ringkasan
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memprediksi, situasi ekonomi di tahun ini belum akan
kembali normal. Walau pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa pulih 5 persen.
Stimulus UMKM Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memberikan berbagai stimulus
ekonomi, dengan mengadakan program pemulihan ekonomi nasional. Misalnya Bantuan Presiden
Produktif untuk usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta, subsidi KUR, dan lainnya.

PEMERINTAH LANJUTKAN BANTUAN UNTUK UMKM DI 2021
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, program bantuan pemulihan ekonomi
untuk UMKM dinilai efektif bantu UMKM bangkit. Maka program bantuan tersebut akan
dilanjutkan di tahun ini.
Hal itu tercermin dari hasil survei dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K), dan survei dari LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Di mana, sebanyak 99 persen
menyatakan program bantuan ini sangat tepat.
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"Saya kira dari dua survei itu 99 persen para pelaku UKM menganggap program ini sangat tepat,"
kata Menteri Teten Masduki dalam Bincang Editor 'Strategi UMKM Bangkit', Senin (1/2).
Hasil survei tersebut juga menyatakan bantuan tersebut banyak digunakan oleh para pelaku
UMKM untuk membeli bahan baku. Tentunya beragam bantuan seperti Banpres produktif, subsidi
KUR, subsidi non-KUR dan lainnya dinilai sangat membantu UMKM dari sisi pembiayaan.
"Program ini sangat membantu para pelaku UMKM dari segi pembiayaan, mereka masih bisa
berusaha membeli bahan baku dan modal lainnya. Saya kira mereka bisa bertahan di tengah
pandemi covid-19," ujarnya.
53 Persen Penerima Bantuan Kini jadi Pengusaha Mikro Bahkan sebanyak 53,5 persen penerima
program bantuan, yang tadinya tidak memiliki pekerjaan, sekarang menjadi pelaku usaha mikro.
Sehingga para pelaku UMKM bisa bertahan hingga sekarang, meskipun ada sebagian yang
terpaksa gulung tikar karena kehabisan modal.
Sementara terkait daya beli yang masih turun, Menteri Teten menilai daya beli cukup tergenjot
oleh program bantuan di sektor lain seperti bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial,
dan stimulus subsidi gaji yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
"Saya kira program ini tidak sendirian, seperti program bantuan sosial yang dikelola oleh
Kemensos cukup banyak dana yang digelontorkan dan juga ada stimulus bantuan pekerja, dan
banyak program lain yang saya kira uang banyak yang mengelontor ke bawah sehingga
memperkuat daya beli," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6 [bim].
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, karena memang di
APBN 2021 (BSU) tidak dialokasikan. Nanti kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya.
Tapi memang (BSU) tidak dialokasikan di APBN 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program reguler itu akan terus jalan, sampai
kondisinya kembali normal seperti arahan presiden untuk menangani dampak ekonomi akibat
pandemi Covid-19

Ringkasan
Pemerintah tampaknya yakin pemulihan ekonomi akan terjadi pada 2021, setelah setahun
sebelumnya ekonomi dihantam oleh pandemi Covid-19. Keyakinan ini terlihat dengan tidak
dianggarkannya Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021 dalam anggaran Kementerian
Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah
sampai saat ini belum diputuskan apakah masih diperlukan diadakan kembali BSU untuk 2021.
Pasalnya, pemerintah melihat kondisi ekonomi sebagian sudah akan pulih pada 2021
dibandingkan awal pandemi pada 2020 lalu.

YAKIN EKONOMI PULIH 2021, KEMNAKER TIADAKAN BSU TAHUN INI
JAKARTA -- Pemerintah tampaknya yakin pemulihan ekonomi akan terjadi pada 2021, setelah
setahun sebelumnya ekonomi dihantam oleh pandemi Covid-19. Keyakinan ini terlihat dengan
tidak dianggarkannya Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021 dalam anggaran Kementerian
Ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah sampai saat ini belum
diputuskan apakah masih diperlukan diadakan kembali BSU untuk 2021. Pasalnya, pemerintah
melihat kondisi ekonomi sebagian sudah akan pulih pada 2021 dibandingkan awal pandemi pada
2020 lalu.
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"Kami masih menunggu, karena memang di APBN 2021 (BSU) tidak dialokasikan. Nanti kami
lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya. Tapi memang (BSU) tidak dialokasikan di APBN
2021," kata Menaker, Senin (1/2).
Diakui Ida pada 2020 lalu BSU dikucurkan segera karena terjadi lonjakan angka pengangguran
yang cukup tinggi. Angka pengangguran selama 2020 tercatat mengalami penambahan
mencapai 9,7 juta orang.
Dari situ, lanjut Ida, pemerintah telah melakukan beberapa langkah. Terhadap pekerja yang
kehilangan pendapatan, pemerintah menyiapkan subsidi upah. Pemerintah juga memberi
relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian, pemerintah memperbanyak program padat karya, baik itu di kemenaker maupun di
kementerian yang lain. Ada juga program reguler kementerian yang kemudian diarahkan untuk
membantu pekerja yang terkena dampak PHK atau dirumahkan.
"Program reguler itu akan terus jalan, sampai kondisinya kembali normal seperti arahan presiden
untuk menangani dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19," terangnya.
Sedangkan program BSU untuk 2021, jelas Ida, sepertinya akan ditiadakan. Namun Ida juga
memberi catatan pemerintah melihat kembali perkembangan di 2021. Walaupun perkiraan
ekonomi kembali pulih, namun bila kondisi pandemi saat ini masih tetap berlanjut.
Sebelumnya Ida Fauziyah, sempat menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan pemerintah
berupa bantuan subsidi gaji/upah 2020 bagi pekerja/buruh mencapai 98,91 persen dengan total
realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp 29.444.763.600.000. Total penerima BSU
secara nasional pada 2020 sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp 3,12 juta dan
total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649
perusahaan.

98

Judul

Menaker: Kami Belum Dapat Penugasan untuk Salurkan Lagi Bantuan
Subsidi Upah

Nama Media

tempo.co

Newstrend
Halaman/URL

Santunan Pegawai Swasta
https://bisnis.tempo.co/read/1428635/menaker-kami-belum-dapatpenugasan-untuk-salurkan-lagi-bantuan-subsidi-upah

Jurnalis

Caesar Akbar

Tanggal

2021-02-01 15:27:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021,
memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam
Prakerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk
masuk ke pasar kerja, namun juga dengan kompetensi yang didapatkan mereka bisa
mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total penerima BSU secara nasional sebanyak
12,4 juta orang dengan rata-rata gaji Rp 3,12 juta per bulan. Total perusahaan yang pekerjanya
penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan hingga saat ini kementeriannya belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah kepada para pekerja.
Tahun lalu, bantuan itu diberikan kepada pegawai berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan.
Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini.
Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU,
kata Ida.

MENAKER: KAMI BELUM DAPAT PENUGASAN UNTUK SALURKAN LAGI BANTUAN
SUBSIDI UPAH
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan hingga saat ini
kementeriannya belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah
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kepada para pekerja. Tahun lalu, bantuan itu diberikan kepada pegawai berpenghasilan di bawah
Rp 5 juta per bulan.
"Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun
ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan
BSU," ujar Ida Fauziyah kepada Tempo, Senin, 1 Februari 2021.
Namun demikian, kata Ida, pemerintah terus berupaya untuk memitigasi dampak pandemi bagi
angkatan kerja Indonesia. Misalnya, dengan melanjutkan program Kartu Prakerja dan
memperluas program padat karya di berbagai Kementerian dan Lembaga.
"Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam Prakerja dan menyelenggarakan program padat
karya yang memang rutin kami lakukan," tutur Ida.
Selain itu, Ida mengatakan pada masa pemulihan ekonomi ini, Kemnaker juga fokus pada
peningkatan daya saing angkatan kerja, yaitu program skilling, upskilling, maupun program
untuk pekerja yang terdampak pandemi, yaitu re-skilling, dengan mengoptimalkan program
pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun pemagangan.
"Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk masuk ke pasar kerja, namun juga dengan
kompetensi yang didapatkan mereka bisa mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan
lapangan kerja baru," tutur Ida.
Dia merinci realisasi penyaluran BSU pada termin I telah diberikan kepada 12,2 juta orang.
Adapun, realisasi anggaran mencapai Rp14,7 triliun atau setara 99,1 persen.
Sementara itu pada termin II, Ida menuturkan pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 12,2
juta orang dengan realisasi anggaran mencapai Rp 14,6 triliun atau setara dengan 98,71 persen
dari target yang telah ditetapkan.
"Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12,4 juta orang dengan rata-rata gaji Rp 3,12
juta per bulan. Total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak
413.649 perusahaan," kata Ida. CAESAR AKBAR | BISNIS .
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terhadap mereka yang pendapatannya
berkurang atau hilang, pemerintah memberikan subsidi upah. Kami juga memberikan relaksasi
iuran BPJS Ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Ida Fauziyah) Kemudian memperbanyak program padat karya, baik itu
di Kementerian Ketenagakerjaan mau pun di kementerian dan lembaga yang lain

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, untuk menekan angka
pengangguran, pemerintah telah berupaya menggencarkan berbagai macam program. Mulai dari
bantuan subsidi upah atau gaji (BSU), relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan, hingga program
padat karya.

TEKAN ANGKA PENGANGGURAN, KEMENAKER AKAN PERBANYAK PROGRAM PADAT
KARYA
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, untuk menekan
angka pengangguran, pemerintah telah berupaya menggencarkan berbagai macam program.
Mulai dari bantuan subsidi upah atau gaji (BSU), relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan, hingga
program padat karya.
Untuk program padat karya, lanjut Ida, hingga kini masih berlanjut.
"Terhadap mereka yang pendapatannya berkurang atau hilang, pemerintah memberikan subsidi
upah. Kami juga memberikan relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida di jakarta, Senin
(1/2/2021).
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"Kemudian memperbanyak program padat karya, baik itu di Kementerian Ketenagakerjaan mau
pun di kementerian dan lembaga yang lain," sambung Ida.
Sementara, untuk program-program di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang
regular, tetap diarahkan untuk membantu para pekerja yang alami pemutusan hubungan kerja
(PHK) atau dirumahkan.
"Program-program itu akan terus jalan, sampai kondisinya normal," ucap ida.
Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus
2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang.
Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77
juta orang.
Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan pandemi virus corona (Covid-19) membuat tingkat
pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23 persen menjadi 7,07
persen.
Suhariyanto menjelaskan, jika dilihat berdasarkan lokasi, jumlah pengangguran di kota
mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan di desa.
Di kota, tingkat pengangguran meningkat 2,69 persen sementara di desa hanya 0,79 persen.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu. Sementara memang
di APBN 2021 tidak dialokasikan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, program pemerintah melalui
bantuan subsidi upah atau gaji (BSU) untuk 2021 tidak mendapatkan jatah alokasi dari APBN
2021. Kendati demikian, pihaknya masih menantikan kelanjutan dari program bantuan subsidi
upah tersebut dari Menko bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.

MENAKER SEBUT BANTUAN SUBSIDI GAJI TAK DIALOKASIKAN DI APBN 2021
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, program pemerintah
melalui bantuan subsidi upah atau gaji (BSU) untuk 2021 tidak mendapatkan jatah alokasi dari
APBN 2021.
Kendati demikian, pihaknya masih menantikan kelanjutan dari program bantuan subsidi upah
tersebut dari Menko bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.
"Kami masih menunggu. Sementara memang di APBN 2021 tidak dialokasikan," ucap Ida di
Jakarta, Senin (1/2/2021).
Ida menjelaskan, program bantuan subsidi upah ini pasti akan berlanjut asalkan tergantung dari
situasi dan kondisi perekonomian nasional tahun ini.

103

"Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya," kata Menteri jebolan dari Politisi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Menaker sebelumnya melaporkan, untuk termin pertama penyaluran dengan rentang waktu
bulan Agustus hingga Oktober 2020, realisasinya mencapai 12,29 juta penerima atau 99,11
persen dengan anggaran Rp 14,7 triliun.
Sementara pada termin pertama tersebut, bantuan subsidi gaji yang belum tersalurkan mencapai
110.762 pekerja.
Sedangkan untuk termin kedua, pihaknya memulai penyaluran pada bulan November 2020.
Adapun realisasi penyaluran sebanyak 12,24 juta atau 98,71 persen dengan anggaran Rp 14,6
triliun.
Sementara yang belum tersalurkan terdapat 159.727 pekerja sehingga total realisasi dari kedua
termin sebesar Rp 29,4 triliun atau 98,91 persen.
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positive - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2021. Penerima program 2020 tidak
akan menjadi penerima 2021 demi pemerataan kesempatan pada seluruh angkatan kerja

Ringkasan
Program Prakerja gelombang 12 disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat
menghadapi pandemi COVID-19. Bagi yang ingin mengakses program ini, sebaiknya menyiapkan
syarat Kartu Prakerja mulai sekarang. Program ini sebetulnya bisa diakses siapa saja yang
memenuhi syarat Kartu Prakerja . Namun untuk sementara, program ini diutamakan bagi pekerja
atau buruh yang dirumahkan atau pengusaha yang penghidupannya terdampak.

SYARAT KARTU PRAKERJA, WAJIB DISIAPKAN JELANG PRAKERJA GELOMBANG 12
DIBUKA
Program Prakerja gelombang 12 disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat
menghadapi pandemi COVID-19. Bagi yang ingin mengakses program ini, sebaiknya menyiapkan
syarat Kartu Prakerja mulai sekarang.
"Singkatnya, semua warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang
mengikuti pendidikan formal boleh mendaftar," tulis pengelola Kartu Prakerja dalam situsnya
terkait syarat Kartu Prakerja.
Program ini sebetulnya bisa diakses siapa saja yang memenuhi syarat Kartu Prakerja . Namun
untuk sementara, program ini diutamakan bagi pekerja atau buruh yang dirumahkan atau
pengusaha yang penghidupannya terdampak.
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Syarat Kartu Prakerja lainnya adalah tidak berasal dari kelompok yang telah dikecualikan
pemerintah sebagai penerima. Kartu Prakerja diharapkan bisa membantu masyarakat
menghadapi efek pandemi COVID-19.
Kartu Prakerja tidak diberikan pada: Selain memenuhi syarat Kartu Prakerja, calon peserta wajib
memenuhi ketentuan lainnya. Syarat Kartu Prakerja ini sempat dijelaskan Sekretaris Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
"Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2021. Penerima program 2020 tidak
akan menjadi penerima 2021 demi pemerataan kesempatan pada seluruh angkatan kerja,"
ujarnya pada sebuah webinar Senin (23/11/2020).
Setelah semua syarat Kartu Prakerja dipenuhi dan dinyatakan lolos seleksi Kartu Prakerja
gelombang 12, bantuan yang diterima harus segera dicairkan. Bantuan digunakan untuk
membeli pelatihan sesuai kebutuhan.
"Sesuai Permenko Nomor 11 Tahun 2020, setiap penerima Kartu Prakerja memiliki waktu 30
HARI untuk membeli pelatihan," tulis Kartu Prakerja dalam akun Instagramnya prakerja.go.id.
Kurun waktu 30 hari dihitung sejak mendapat SMS pengumuman dari Kartu Prakerja . Jika
melebihi kurun waktu tersebut atau tanggal yang ditetapkan pemerintah, maka kepesertaan
dalam Kartu Prakerja akan dicabut.
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positive - KH Maruf Amin (Wakil Presiden) Berdasarkan data Asian Productivity Organization
(APO) yang diterbitkan dalam APO Productivity Data Book 2020, posisi produktivitas per pekerja
Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Kita bahkan
berada di bawah rata-rata tingkat produktivitas tenaga kerja 6 negara ASEAN terbesar
neutral - KH Maruf Amin (Wakil Presiden) Produktivitas per pekerja Indonesia berkisar
USD23.900. Ini hanya seperlima dari Singapura yang berada di peringkat pertama dengan
produktivitas per pekerja sebesar USD149.100. Kita juga masih terpaut jauh dari Malaysia
dengan produktivitas per pekerja sebesar USD55.400 atau lebih dari dua kali lipat Indonesia
neutral - KH Maruf Amin (Wakil Presiden) Pengembangan SDM unggul juga harus dimulai dari
lingkungan pendidikan, termasuk kampus Universitas Pertamina ini. Dalam mengembangkan
SDM unggul, Universitas Pertamina sebagai perguruan tinggi dituntut untuk berperan aktif bukan
hanya sebagai agen pendidikan, tetapi juga agen penelitian dan pengembangan, serta agen
transfer budaya dan teknologi

Ringkasan
Wakil Presiden KH Maruf Amin mengatakan salah satu kriteria sumber daya manusia (SDM) yang
unggul adalah tingginya tingkat produktivitas. Namun dia mengatakan bahwa tingkat
produktivitas tenaga kerja di Indonesia bukanlah yang terbaik di ASEAN.

MIRIS, WAPRES SEBUT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA RI KALAH JAUH DARI
SINGAPURA
Produktivitas tenaga kerja Indonesia disebut masih di bawah tenaga kerja 6 negara ASEAN
terbesar lainnya. Foto/Ilustrasi JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin mengatakan
salah satu kriteria sumber daya manusia (SDM) yang unggul adalah tingginya tingkat
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produktivitas. Namun dia mengatakan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia
bukanlah yang terbaik di ASEAN.
Bahkan, lanjut Wapres, produktivitas tenaga kerja Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan
dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura.
"Berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO) yang diterbitkan dalam APO
Productivity Data Book 2020, posisi produktivitas per pekerja Indonesia masih tertinggal jauh
dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Kita bahkan berada di bawah rata-rata tingkat
produktivitas tenaga kerja 6 negara ASEAN terbesar," katanya dalam acara Dies Natalis ke-5
Universitas Pertamina, Senin (1/2/2021).
Dia menyebutkan bahwa produktivitas setiap pekerja Indonesia hanya seperlima dari Singapura.
Dimana produktivitas Singapura berada di peringkat pertama di antara negara ASEAN.
"Produktivitas per pekerja Indonesia berkisar USD23.900. Ini hanya seperlima dari Singapura
yang berada di peringkat pertama dengan produktivitas per pekerja sebesar USD149.100. Kita
juga masih terpaut jauh dari Malaysia dengan produktivitas per pekerja sebesar USD55.400 atau
lebih dari dua kali lipat Indonesia," ujarnya.
Wapres Maruf pun meminta agar upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM masih harus terus
dipacu agar dapat berkompetisi secara global. Dalam hal ini, tegas dia, peran lingkungan
pendidikan sangat diperlukan.
"Pengembangan SDM unggul juga harus dimulai dari lingkungan pendidikan, termasuk kampus
Universitas Pertamina ini. Dalam mengembangkan SDM unggul, Universitas Pertamina sebagai
perguruan tinggi dituntut untuk berperan aktif bukan hanya sebagai agen pendidikan, tetapi juga
agen penelitian dan pengembangan, serta agen transfer budaya dan teknologi," pungkasnya.
(fai).
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neutral - Galuh Santi Utari (Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Perak)
Dengan pengelolaan SDM yang baik, maka menjadi kunci penting bagi pencapaian yang diraih
BPJamsostem selama ini dan di masa depan
positive - Galuh Santi Utari (Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Perak)
Semoga selalu meningkat setiap tahun

Ringkasan
Apresiasi atas keberhasilan BPJamsostek terus mengalir sepanjang tahun 2016 hingga tahun
2020. Mulai dari penghargaan dalam negeri hingga taraf internasional pun pernah dibawa
pulang. Seperti Indonesia Human Capital Award (IHCA) misalnya, Setiap tahun mulai dari 2016
hingga 2020, BPJamsostek selalu meraih penghargaan bergengsi tersebut. Kemudian
penghargaan dari Employer of Choice pada level Asia, dimana BPJamsostek dinobatkan sebagai
institusi yang memanfaatkan teknologi dengan baik dalam pengelolaan SDM, khususnya
rekrutmen dan juga Strategi Human Capital dan Leader Terbaik dalam pengelolaan SDM.

HADAPI MASA DEPAN YANG KOMPLEKS DAN MENANTANG, INI RAHASIA
BPJAMSOSTEK
Apresiasi atas keberhasilan BPJamsostek terus mengalir sepanjang tahun 2016 hingga tahun
2020. Mulai dari penghargaan dalam negeri hingga taraf internasional pun pernah dibawa
pulang.
Seperti Indonesia Human Capital Award (IHCA) misalnya. Setiap tahun mulai dari 2016 hingga
2020, BPJamsostek selalu meraih penghargaan bergengsi tersebut. Kemudian penghargaan dari
Employer of Choice pada level Asia, dimana BPJamsostek dinobatkan sebagai institusi yang
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memanfaatkan teknologi dengan baik dalam pengelolaan SDM, khususnya rekrutmen dan juga
Strategi Human Capital dan Leader Terbaik dalam pengelolaan SDM.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak, Galuh Santi Utari,
menyebut, diraihnya berbagai macam penghargaan itu tidak lepas dari cara BPJamsostek dalam
pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Dengan pengelolaan SDM yang baik, maka menjadi kunci penting bagi pencapaian yang diraih
BPJamsostem selama ini dan di masa depan," katanya, Senin (01/2/2021).
Galuh berharap, capaian yang selama ini diraih terus meningkat setiap tahun agar Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan milik negara ini bisa terus menerus memberikan
perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu.
"Semoga selalu meningkat setiap tahun," ucapnya.
Dalam buku The Survival of Human Capital, Ketua Program Studi Magister dan Doktorat Sekolah
Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. M Syamsul Maarif, mengungkapkan pencapaian
BPJamsostek selama ini merupakan hal yang sudah sewajarnya diraih. Mengingat transformasi
pengelolaan SDM telah dilakukan BPJamsostek dengan masif secara optimal.

110

Judul

BLT Subsidi Gaji Tak Dilanjutkan, Netizen: Sakit tapi Tak Berdarah

Nama Media
Newstrend

okezone.com
Santunan Pegawai Swasta
https://economy.okezone.com/read/2021/02/01/320/2354420/bltsubsidi-gaji-tak-dilanjutkan-netizen-sakit-tapi-tak-berdarah

Halaman/URL
Jurnalis

Fadel Prayoga

Tanggal

2021-02-01 14:08:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Dirjen PHI & Jamsos

Layanan

Korporasi

Sentimen

Negatif

Narasumber
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adalah definisi sakit tapi tidak berdarah
negative - Okezone (Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri) Karyawan dgn gaji dibawah
5 juta tahun kemarin masih mendapat bantuan Rp.600.000/bulan. Dalam Program PEN 2021
Menkeu Sri Mulyani menghapus program bantuan BSU dan BLT BPJS Ketenagakerjaan. Yang
miskin makin miskin #NegaraKrisisKeuangan @PerekonomianRI @RamliRizal @utuntauk

Ringkasan
Program Bantuan Langsung Tunai gaji sebesar Rp2,4 juta untuk pekerja dengan upah di bawah
Rp5 juta dipastikan tak akan dilanjutkan lagi pada 2021. Menanggapi keputusan itu, netizen pun
memberikan pernyataan kekecewaan. Salah satu warganet dengan akun Twitter @boutddtweet
mengaku amat kecewa setelah mengetahui keputusan tersebut. Hal ini seperti sebuah sakit yang
menyerang tubuh manusia, tapi tak berdarah.

BLT SUBSIDI GAJI TAK DILANJUTKAN, NETIZEN: SAKIT TAPI TAK BERDARAH
JAKARTA - Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji sebesar Rp2,4 juta untuk pekerja dengan
upah di bawah Rp5 juta dipastikan tak akan dilanjutkan lagi pada 2021. Menanggapi keputusan
itu, netizen pun memberikan pernyataan kekecewaan.
Salah satu warganet dengan akun Twitter @boutddtweet mengaku amat kecewa setelah
mengetahui keputusan tersebut. Hal ini seperti sebuah sakit yang menyerang tubuh manusia,
tapi tak berdarah.
"BLT subsidi gaji ngk jadi cair adalah definisi sakit tapi tidak berdarah," tulis akun Twitter
@boutddtweet yang dikutip Okezone, Senin (1/2/2021).
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Sementara itu, ada juga netizen yang menilai buah dari adanya keputusan tersebut, maka akan
menumbuhkan angka kemiskinan di Indonesia.
"Karyawan dgn gaji dibawah 5 juta tahun kemarin masih mendapat bantuan Rp.600.000/bulan.
Dalam Program PEN 2021 Menkeu Sri Mulyani menghapus program bantuan BSU dan BLT BPJS
Ketenagakerjaan. Yang miskin makin miskin #NegaraKrisisKeuangan @PerekonomianRI
@RamliRizal @utuntauk," cuit akun Twitter @yo2thok.
Selanjutnya, adapula yang menyebut bahwa pemberian BLT gaji pada tahun lalu hanya sebagai
pemanis saja. Padahal, tahun ini masih sangat dibutuhkan pencairannya, karena dampak krisis
ekonomi akibat Covid-19 belum hilang.
"Gaji blm naik,tp ada potongan pajak yg gk lagi ditanggung pengusaha. BLT 2.4jt hanya
pemanis,selebihnya buruh siap" kedepan kerugian lebih dari 2.4jt," tulis akun Twitter @ditaa57.
"@jokowi Assalamu'alaikum pak,,, kenapa subsidi gaji karyawan tidak dilanjutkan pak,,,sehat
selalu nggih pak," cuit akun Twitter @Ernawat99756110.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah
(BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam
APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, beberapa waktu lalu.
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Ringkasan
Pemerintah tengah merampungkan sejumlah aturan turunan dari Undang-undang atau UU Cipta
Kerja. Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja yang dirilis 29
Januari 2021 di portal resmi UU Cipta Kerja. Di dalam beleid tersebut, termaktub ketentuan yang
memungkinkan perusahaan tidak membayar penuh uang pesangon kepada pegawai yang
terkena pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 41 Ayat 2, uang pesangon bisa dibayar
separuh dari ketentuan apabila terjadi pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan
terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan
kerja.

RPP UU CIPTA KERJA: PERUSAHAAN BISA PHK PEGAWAI TANPA PESANGON
PENUH, JIKA.
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah merampungkan sejumlah aturan turunan dari Undangundang atau UU Cipta Kerja . Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan
Kerja yang dirilis 29 Januari 2021 di portal resmi UU Cipta Kerja, uu-ciptakerja.go.id.
Di dalam beleid tersebut, termaktub ketentuan yang memungkinkan perusahaan tidak
membayar penuh uang pesangon kepada pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Berdasarkan Pasal 41 Ayat 2, uang pesangon bisa dibayar separuh dari ketentuan apabila terjadi
pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan
pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.
"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pekerja/Buruh berhak atas: a.
Uang Pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 39 ayat (2); b. Uang Penghargaan Masa Kerja
sebesar satu kali ketentuan Pasal 39 ayat (3); dan c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan
Pasal 39 ayat (4)," termaktub dalam beleid tersebut.
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Di samping itu, pada Pasal 42 Ayat 1, uang pesangon 0,5 kali ketentuan juga diberikan apabila
pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan perusahaan melakukan
efisiensi lantaran mengalami kerugian.
Pada Pasal 43 ayat 1, pengusaha juga dapat melakukan PHK karena alasan perusahaan tutup
akibat mengalami kerugian terus menerus selama dua tahun atau mengalami kerugian tidak
secara terus menerus selama dua tahun. Dalam kondisi tersebut, pengusaha juga dapat
membayarkan uang pesangon setengah kali dari ketentuan.
Selanjutnya, merujuk Pasal 44 ayat 1, PHK juga dapat dilakukan dengan alasan perusahaan
tutup lantaran keadaan memaksa atau force majeur. Di situasi tersebut, pekerja juga berhak
mendapat uang pesangon 0,5 kali dari ketentuan.
Sementara itu, di ayat 2, dijelaskan PHK bisa juga dilakukan dalam keadaan memaksa, meski
tidak mengakibatkan perusahaan tutup. "Pekerja atau buruh berhak atas: a. Uang Pesangon
sebesar 0,75 kali ketentuan Pasal 39 ayat 2." Pada Pasal 45 Ayat 1, pengusaha bisa melakukan
PHK karena perusahaan dalam keadaan penundaan pewajiban pembayaran utang akibat
perusahaan mengalami kerugian. Dalam kondisi tersebut, uang pesangon yang dibayarkan juga
setengah dari ketentuan.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 46, PHK dapat dilakukan dengan alasan perusahaan pailit. Pada
situasi itu pun uang pesangon yang wajib dibayarkan adaah 0,5 kali ketentuan.
Pada Pasal 51 Ayat 1, pekerja atau buruh yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah
diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf k, bisa di-PHK dengan uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan
Pasal 39 ayat (2).
Adapun ketentuan uang pesangon dalam Pasal 39 Ayat 2 dalam RPP dari UU Cipta Kerja tersebut
sebagai berikut: a. masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah b. masa kerja 1 tahun atau
lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah c. masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang
dari 3 tahun, 3 bulan upah d. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan
upah e. masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah f. masa kerja 5
tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah g. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi
kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah h. masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun,
8 bulan upah i. masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah. CAESAR AKBAR.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk membantu pekerja di luar pemberian
BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah
(BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. Sementara, memang di APBN 2021 BSU
tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, kata Ida Kemnaker
disebutkan terus mempersiapkan SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin sinergi
dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Sinergi dan koloborasi dengan DUDI
misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi.

MENAKER:SUBSIDI UPAH TIDAK DIALOKASIKAN DI APBN 2021
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah
(BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya," ujarnya di Medan, seperti dilansir Antara, Sabtu (30/1/2021).
Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan
MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan
mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan.
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Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia,
pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.
Kemnaker disebutkan terus mempersiapkan SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk
menjalin sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Sinergi dan
koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di bidang
pelatihan vokasi.
"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya.
Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja. "Kerja sama ini merupakan langkah yang
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan,"
katanya. Arbi
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun 2021, Kemnaker menargetkan
akan melatih dan menyertifikasi kepada 500.000 tenaga kerja di sektor pariwisata untuk lima
destinasi wisata super prioritas
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemulihan di sektor pariwisata yaitu
peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan kerja di kawasan pariwisata setempat
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami punya BLK yang dikelola pemerintah
pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan
karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus kita bangun. Di samping itu kami juga punya
BLK komunitas karena banyak BLK komunitas itu yang jurusannya pariwisata

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan dapat menyiapkan 500.000 pekerja terampil di
sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. Jumlah tersebut untuk mendukung terwujudnya lima
destinasi super prioritas di Indonesia. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menyebut
lima destinasi wisata prioritas tersebut yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur,
dan Likupang. Menurutnya, adanya upaya ini merupakan bagian dari pemulihan di sektor
pariwisata yaitu peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan kerja di kawasan
pariwisata setempat

500.000 PEKERJA TERAMPIL DISIAPKAN DI TEMPAT WISATA
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan dapat menyiapkan 500.000
pekerja terampil di sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. Jumlah tersebut untuk mendukung
terwujudnya lima destinasi super prioritas di Indonesia.
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"Untuk tahun 2021, Kemnaker menargetkan akan melatih dan menyertifikasi kepada 500.000
tenaga kerja di sektor pariwisata untuk lima destinasi wisata super prioritas," kata Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di Jakarta, Minggu (31/1).
Menaker menyebut lima destinasi wisata prioritas tersebut yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan
Bajo, Borobudur, dan Likupang. Menurutnya, adanya upaya ini merupakan bagian dari pemulihan
di sektor pariwisata.
"Pemulihan di sektor pariwisata yaitu peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan
kerja di kawasan pariwisata setempat," jelasnya.
Lebih jauh Menaker mengatakan salah satu upaya peningkatan kualitas pekerja adalah dengan
pelatihan digital. Hal ini sangat baik dan akan sangat bermanfaat di era revolusi industri 4.0 yang
berbasiskan teknologi digital.
Menaker menambahkan pengembangan destinasi pariwisata prioritas juga bagian dari
transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi program unggulan Kemnaker pada tahun ini.
Pasalnya, sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal namun juga informal seperti
seotor kuliner dan kerajinan yang saat ini dianggap potensial.
"Kami punya BLK yang dikelola pemerintah pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh pemerintah
daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus
kita bangun. Di samping itu kami juga punya BLK komunitas karena banyak BLK komunitas itu
yang jurusannya pariwisata," ucapnya.
Menaker mengatakan, BLK kini tidak hanya melaksanakan pelatihan program dasar saja. BLK
juga mulai berkembang melalui program unggulan dan didukung dengan instruktur yang
kompeten di bidangnya, serta sarana prasarana sesuai perkembangan teknologi mutakhir.
Menaker menargetkan akan menghasilkan alumni BLK kompeten, baik dari segi pengetahuan,
keterampilan, sikap, maupun etos kerja yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri.
Sebab, hal ini akan memudahkan industri dalam merekrut tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi
persyaratan yang dibutuhkan.
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positive - Mangasa Laorensius (Kepala BPJamsostek Cabang Maluku) Jadi kami berikan dalam
rangka bulan K3. Ini untuk perusahaan yang bekerja dan melakukan kontak langsung dengan
pelanggan
positive - Mangasa Laorensius (Kepala BPJamsostek Cabang Maluku) Jadi kami berikan dalam
rangka bulan K3. Ini untuk perusahaan yang bekerja dan melakukan kontak langsung dengan
pelanggan.
positive - Mangasa Laorensius Oloan (Kepala BPJamsostek Cabang Maluku) Ini masih untuk
perusahaan di dalam Kota Ambon. Kalo untuk 10 Kabupaten Kota masih belum

Ringkasan
Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional yang berlangsung
pada 12 Januari -12 Februari, BPJamsostek Maluku memberikan sebanyak 300 paket bantuan
starterkit covid-19 kepada perusahaan retail dalam kota Ambon. Ketiga perusahaan tersebut
antara lain CV Damai Sejahtera, CV Makmur Jaya Sukses dan Tri Samudera. Masing -masing
perusahan menerima paket bantuan sesuai dengan jumlah pekerja yang terdaftar sebagai
peserta BPJamsostek. Dimana perusahan ada yang menerima 130 paket, 120 paket dan 50
paket. Mangasa Laorensius Oloan Kepala BPJamsostek Cabang Maluku menjelaskan, pemberian
bantuan paket starterkit covid 19 bertujuan untuk mengajak pekerja sadar akan pentingnya
kesehatan dan keselamatan kerja.

RATUSAN PAKET BANTUAN STARTERKIT COVID-19 DI BERIKAN BPJAMSOSTEK
MALUKU
Ambon- Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional
yang berlangsung pada 12 Januari -12 Februari, BPJamsostek Maluku memberikan sebanyak 300
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paket bantuan starterkit cov-19 kepada perusahaan retail dalam kota Ambon. Ketiga perusahaan
tersebut antara lain CV Damai Sejahtera, CV Makmur Jaya Sukses dan Tri Samudera. Masing masing perusahan menerima paket bantuan sesuai dengan jumlah pekerja yang terdaftar
sebagai peserta BPJamsostek. Dimana perusahan ada yang menerima 130 paket, 120 paket dan
50 paket.
Mangasa Laorensius Oloan Kepala BPJamsostek Cabang Maluku menjelaskan, pemberian
bantuan paket starterkit covid 19 bertujuan untuk mengajak pekerja sadar akan pentingnya
kesehatan dan keselamatan kerja.
Menurutnya, bantuan diperuntuhkan bagi perusahan yang melakukan kontak langsung dengan
pelanggan.
"Jadi kami berikan dalam rangka bulan K3. Ini untuk perusahaan yang bekerja dan melakukan
kontak langsung dengan pelanggan." Harapnnya, bantuan tersebut dapat menyadarkan para
pekerja bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemic covid 19, jadi menjaga kesehatan dan
keselamatan kerja penting dilakukan agar pekerjaan berjalan lancar.
"Ini masih untuk perusahaan di dalam Kota Ambon. Kalo untuk 10 Kabupaten Kota masih
belum"ungkapnya.
Sementara itu, Novan Manager CV Makmur Sukses, kepada RRI Senin (01/02/21) mengaku
bantuan tersebut sangat membantu dan akan dimanfaatkan dengan baik. Dirinya juga
menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPJamsostek atas kepedulianya.
"Bantuan yang diberikan ini sangat bermanfaat bagi kami. Semua pekerja di sini telah kami
daftarkan ke dalam program BPJamsostek,"ungkapnya.
Senada dengan Itu, Jun selaku operation Manager Tri Samudera, bantuan tersebut bakal.
Langsung dibagikan kepada pekerja yang bergerak di lapangan yang langsung dengan
pelanggan.
"Kami ada sekitar 120 pekerja ya. Semua sudah tercover ke dalam program Bpjamsostek.
Harapannya program ini terus berjalan,," kata Jun.
Desy Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di CV Damai Sejahtera mengaku program perlindungan
BPJamsostek sangat dirasakan manfaatnya, salah satunya adalah bantuan paket starterkit cov19. Terlebih karena pekerja di oerusahaannya bersentuhan langsung dengan pelanggan
sehingga bantuan semacam ini sangat di butuhkan.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
neutral - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Walau yang Rp2,4 juta kalau bayangkan teori ekonomi,
pasti mereka harusnya habis untuk konsumsi. Ternyata enggak juga. Kami suspect dia kembali
ke perbankan
positive - Jokowi (Presiden Republik Indonesia) Di tahun 2021 ini, program perlindungan sosial
tetap dilanjutkan
positive - Jokowi (Presiden Republik Indonesia) Terkait pemulihan ekonomi nasional, percepatan
dan kebangkitan ekonomi terus diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah telah menyiapkan
anggaran sebesar Rp372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli dan konsumsi masyarakat, serta
mempercepat pemulihan ekonomi nasional

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU)
tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. Menurut Ida, untuk membantu pekerja di luar
pemberian BSU seperti yang dilakukan di di 2020 lalu, saat ini pemerintah sudah dan terus
melakukan berbagai program.

ALASAN BSU BPJS KETENAGAKERJAAN TAK LANJUT & DAFTAR 7 BANSOS 2021
Bansos BSU tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021, apakah berarti BLT BPJS
Ketenagakerjaan tak lagi diperpanjang? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan
bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya, "ujarnya di Medan, seperti dilansir laman Antara.
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Menurut Ida, untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di di 2020
lalu, saat ini pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada November lalu sebenarnya juga telah
memberikan sinyal bahwa bantuan ini tidak akan dilanjutkan. Saat itu dalam rapat Dengar
Pendapat Komisi XI DPR RI Sri Mulyani mengatakan bahwa ia menduga penerima bantuan
subsidi gaji senilai Rp2,4 juta tak melakukan belanja maupun konsumsi yang dapat mendorong
perekonomian.
Menurutnya hal terekam dari kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan setiap pemerintah
menyetorkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta dan
anggota BPJS Ketenagakerjaan.
"Walau yang Rp2,4 juta kalau bayangkan teori ekonomi, pasti mereka harusnya habis untuk
konsumsi. Ternyata enggak juga. Kami suspect dia kembali ke perbankan," ucap Sri Mulyani
dalam rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11/2020).
Sinyal tak dilanjutkannya bantuan subsidi gaji senilai Rp2,4 juta untuk pekerja dengan
penghasilan di bawah Rp5 juta juga terungkap saat Jokowi menjelaskan tujuh bansos yang akan
cair di 2021 dan dari tujuh bantuan tersebut tak ada BLT kepada pekerja ataupun bantuan subsidi
upah (BSU).
Tujuh program perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) yang akan dilanjutkan di 2021
yaitu, 1. Program Kartu Sembako 2. Program Keluarga Harapan 3. Program Bantuan Sosial Tunai
4. Program Kartu Prakerja 5. Bantuan Langsung Tunai Desa 6. Insentif Tenaga Kesehatan 7.
Pemberian insentif usaha termasuk bantuan modal kerja bagi UMKM Presiden Joko Widodo
(Jokowi) mengatakan dari tujuh program perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) yang
akan tetap dilanjutkan pada 2021 dan pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp300
triliun untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
"Di tahun 2021 ini, program perlindungan sosial tetap dilanjutkan," kata Jokowi dalam Sidang
MPL-PGI, Senin (25/1/2021).
"Terkait pemulihan ekonomi nasional, percepatan dan kebangkitan ekonomi terus diupayakan
oleh pemerintah. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp372,3 triliun untuk
mendongkrak daya beli dan konsumsi masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi
nasional," tambahnya.
Kapan Program Prakerja Gelombang 12 Dibuka? Jokowi menegaskan, salah satu bansos yang
akan dilanjutkan pada 2021 ini adalah program Kartu Prakerja. Head of Communication PMO
Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu saat dihubungi redaksi Tirto menjelaskan bahwa hingga saat ini
pihaknya belum bisa memastikan kapan program tersebut akan dibuka.
Sebab, menurutnya hingga saat ini mekanisme dan teknis pelaksanaan sedang dalam tahap
finalisasi antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) dengan Komite Cipta
Kerja (KCK).
"Begitu sudah ada titik terang akan segera saya sampaikan. Pembukaan gelombang 12 akan
diumumkan melalui media dan media sosial resmi Kartu Prakerja, Instagram dan Facebook,
dengan nama akun @prakerja.go.id," tegasnya.
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negative - Mirah Sumirat (Presiden Aspek Indonesia) Misalnya PKWT, UU-nya kan tidak ada batas
waktu. Nah, dalam PP-nya sama, tidak terlalu berbeda atau mencolok karena dalam UU sudah
dikunci
neutral - Mirah Sumirat (Presiden Aspek Indonesia) Kalau pemerintah bilang UU Ciptaker untuk
investor itu cocok, saya setuju, karena akan menghilangkan beban para pengusaha untuk
membayarkan kewajibannya kepada pekerja yang kaitannya dengan jaminan sosial
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) UU Ciptaker kan sedang kami gugat, Kementerian
Ketenagakerjaan harusnya berjiwa negarawan, tidak mengeluarkan RPP sebelum ada keputusan
MK

Ringkasan
Buruh menilai rancangan aturan pesangon dan PHK yang sekarang sedang dibahas pemerintah
sebagai turunan UU Cipta Kerja semakin melengkapi penderitaan pekerja. Presiden Aspek
Indonesia Mirah Sumirat menyebut pihaknya menolak Rancangan Peraturan Pemerintah ( RPP )
bidang Ketenagakerjaan yang di antaranya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari UU Nomor 11
tentang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ). Pasalnya, Mirah menilai RPP merugikan para buruh. Salah
satu poin yang dipermasalahkan adalah terkait ancaman pemangkasan pesangon buruh menjadi
setengah.

BURUH SEBUT RPP PESANGON LENGKAPI 'PENDERITAAN' KORBAN PHK
Jakarta - Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyebut pihaknya menolak Rancangan
Peraturan Pemerintah ( RPP ) bidang Ketenagakerjaan yang di antaranya tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dari UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ).
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Pasalnya, Mirah menilai RPP merugikan para buruh. Salah satu poin yang dipermasalahkan
adalah terkait ancaman pemangkasan pesangon buruh menjadi setengah.
Ia menyebut sudah menduga RPP tidak akan memberi ruang bagi buruh untuk memperjuangkan
haknya karena aturan telah 'dikunci' dalam UU Cipta Kerja. RPP, lanjutnya, hanya bersifat
mendetailkan aturan dalam UU Ciptaker.
Malah, ia menyebut rincian tersebut bisa jadi mengurangi hak buruh dan malah makin
merugikan.
"Misalnya PKWT, UU-nya kan tidak ada batas waktu. Nah, dalam PP-nya sama, tidak terlalu
berbeda atau mencolok karena dalam UU sudah dikunci," jelasnya kepada CNNIndonesia.com
pada Sabtu (30/1).
Dia mengatakan RPP dan Omnibus Law Ciptaker kluster Ketenagakerjaan hanya 'melengkapi'
penderitaan publik yang mengalami PHK di era covid-19. Pasalnya, ia menilai aturan
mempermudah pengusaha melakukan PHK dan meringankan pembayaran pesangon.
"Kalau pemerintah bilang UU Ciptaker untuk investor itu cocok, saya setuju, karena akan
menghilangkan beban para pengusaha untuk membayarkan kewajibannya kepada pekerja yang
kaitannya dengan jaminan sosial," ujarnya.
Sementara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku tidak
mempertimbangkan isi RPP karena sejak awal sudah menolak UU Cipta Kerja kluster
Ketenagakerjaan.
Ia tak mau membahas RPP karena menurutnya tidak etis bagi pemerintah menerbitkan RPP
sementara UU-nya sendiri tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
"UU Ciptaker kan sedang kami gugat, Kementerian Ketenagakerjaan harusnya berjiwa
negarawan, tidak mengeluarkan RPP sebelum ada keputusan MK," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah merilis Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) bidang
Ketenagakerjaan, di antaranya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan aturan turunan
dari UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Dalam beleid dinyatakan, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan tutup
dan merugi hanya bisa mengantongi pesangon 0,5 kali dari patokan yang diatur dalam Pasal 39
(2) RPP tersebut.
Namun, pekerja tetap mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
Aturan serupa juga berlaku untuk korban PHK karena terjadi pengambilalihan perusahaan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja, dan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian.
Kemudian, perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 tahun,
perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa ( force majeur ), dan perusahaan dalam
keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian.
Berikutnya, perusahaan pailit, dan pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya
telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.
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Sementara itu, uang pesangon dipangkas 0,25 persen untuk alasan PHK keadaan memaksa
(force majeure) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup. Dalam hal ini, pekerja/buruh
mendapatkan uang pesangon sebesar 0,75 kali ketentuan Pasal 39 ayat 2, uang penghargaan
dan uang penggantian hak.
Uang pesangon diberikan 1 kali ketentuan Pasal 39 ayat 2 berlaku untuk korban PHK yang
disebabkan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan dan
pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia
menerima pekerja/buruh.
Selanjutnya karena pengambilalihan perusahaan, perusahaan melakukan efisiensi untuk
mencegah terjadinya kerugian, perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena perusahaan
mengalami kerugian, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
bukan karena perusahaan mengalami kerugian, dan permohonan pemutusan hubungan kerja
yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 35.
Untuk korban PHK karena alasan di atas juga mendapatkan uang penghargaan masa kerja
sebesar 1 kali ketentuan pasal 39 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 39
ayat 4.
CNNIndonesia.com telah berusaha menghubungi Kepala Biro Humas Kemnaker Soes Hindharno
untuk meminta penjelasan mengenai RPP tersebut. Namun, yang bersangkutan belum
menjawab.
Adapun ketentuan uang pesangon dalam Pasal 39 Ayat 2 dalam RPP tersebut sebagai berikut: masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah - masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari
2 tahun, 2 bulan upah - masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah
- masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah - masa kerja 4 tahun
atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah - masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang
dari 6 tahun, 6 bulan upah - masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan
upah - masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah - masa kerja 8
tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 8 bulan upah - masa kerja 8 tahun atau lebih, 9
bulan upah.
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neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah
sejak awal telah membuka dan menyediakan 4 kanal utama bagi masyarakat luas untuk
memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi, yaitu melalui Portal dan Posko UU Cipta
Kerja, Tim Serap Aspirasi (TSA), Acara Serap Aspirasi, serta melalui Surat Resmi ke Kemenko
Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Semua
aspirasi dan masukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang
bertanggung jawab di sektor teknis, bersama dengan Tim Teknis di Kemenko Perekonomian,
serta dari Kemen Kumham, Setneg, dan Setkab dalam proses harmonisasinya
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan
mempertimbangkan, cakupan yang luas serta dinamika perubahan yang terjadi, Pemerintah
akan terus melakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan nasional. PP dan Perpres harus dapat
mengantisipasi dan menyesuaikan berbagai perubahan dan perkembangan yang cepat, baik di
tingkat nasional maupun global
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Selain itu,
UU Cipta Kerja ini juga mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan perizinan berusaha,
hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, penguatan dan pemberdayaan Usaha
Mikro dan Kecil, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui sistem elektronik
yang terintegrasi

Ringkasan
Pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja . Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto mengklaim hingga saat ini pemerintah sudah menyerap seluruh aspirasi .
Mulai dari masyarakat serta pelaku usaha melalui tim serapan aspirasi yang terdapat di portal
UU Cipta Kerja yang telah disediakan. Airlangga mengatakan, pemerintah sejak awal telah
membuka dan menyediakan 4 kanal utama bagi masyarakat luas untuk memberikan masukan
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dan menyampaikan aspirasi, yaitu melalui Portal dan Posko UU Cipta Kerja, Tim Serap Aspirasi,
Acara Serap Aspirasi, serta melalui Surat Resmi ke Kemenko Perekonomian dan
Kementerian/Lembaga terkait.

PP SEGERA RAMPUNG, MENKO AIRLANGGA KLAIM SERAP SELURUH ASPIRASI UU
CIPTA KERJA
Jakarta - Pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja . Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim hingga saat ini pemerintah sudah menyerap
seluruh aspirasi . Mulai dari masyarakat serta pelaku usaha melalui tim serapan aspirasi yang
terdapat di portal UU Cipta Kerja yang telah disediakan.
"Pemerintah sejak awal telah membuka dan menyediakan 4 kanal utama bagi masyarakat luas
untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi, yaitu melalui Portal dan Posko UU
Cipta Kerja, Tim Serap Aspirasi (TSA), Acara Serap Aspirasi, serta melalui Surat Resmi ke
Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait," kata Airlangga dikutip dari laman
ekon.go.id, Senin (1/2).
Tidak hanya itu, Airlangga menjelaskan pemerintah telah melibatkan akademisi dan praktisi
hukum, yang dikoordinasikan oleh Prof Romli Atmasasmita agar mendapatkan masukan yang
cukup terkait Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dia juga mengklaim semua aspirasi tersebut
sudah ditindaklanjuti.
"Semua aspirasi dan masukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian dan Lembaga (K/L)
yang bertanggung jawab di sektor teknis, bersama dengan Tim Teknis di Kemenko
Perekonomian, serta dari Kemen Kumham, Setneg, dan Setkab dalam proses harmonisasinya,"
ungkap Airlangga.
Selain melibatkan pakar hukum, Airlangga menuturkan pemerintah juga melibatkan sejumlah
ahli dan pakar di bidangnya, serta tokoh-tokoh nasional. Hal tersebut agar dapat menyerap
aspirasi masyarakat yang terkait dengan berbagai isu dalam peraturan pelaksanaan UU Cipta
Kerja.
Airlangga merinci tokoh yang dilibatkan dalam peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja antara lain,
Franky Sibarani, Hendardi, Ari Kuncoro, Satya Arinanto, Hikmahanto, Romly Atmasasmita, Bomer
Pasaribu, Mukhaer Pakkanna, Nur Hasan Ismail, Haryo Winarso, Muhammad Yamin, Budi
Mulyanto, Made Suwandi, Asep Warlan Yusuf, dan San Afri Awang.
Juga Agus Muharam, Robikin Emhas, Andi Najmi, Khalid Zabidi, Airin Rachmy Diani (Ketua
APEKSI), Azwar Anas (Ketua APKASI), Eka Sastra, M. Pradana Indraputra, Dani Setiawan, Najih
Prastiyo, Emrus Sihombing, Dyah Ayu Paramita serta melibatkan banyak tokoh nasional lainnya
dalam pembahasan, yang tergabung ke dalam Tim Serap Aspirasi (TSA).
Sementara itu Airlangga menuturkan untuk mendorong penguatan implementasi UU Cipta Kerja,
maka pemerintah menambahkan 2 peraturan pelaksanaan yaitu 1 RPP tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan 1 RPerpres tentang Perubahan Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sedangkan 2 RPP terkait LPI kata dia sudah selesai dan telah diundangkan, yakni (1) PP Nomor
73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi; dan (2) PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang
Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.
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Pada tahapan akhir pembahasan kata Airlangga, disepakati ada 2 skema pemecahan RPP: (i)
RPP Sektor Perhubungan dipecah menjadi 4 RPP; dan (ii) RPP Sektor Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dipecah menjadi 6 RPP (semula 2 RPP menjadi 10 RPP).
Sehingga pada akhirnya kata Airlangga, jumlah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja menjadi
sebanyak 54 peraturan, 2 diantaranya sudah ditetapkan dalam bentuk PP (PP 73/2020 dan PP
74/2020). Sedangkan yang dalam proses penyelesaian sebanyak 52 peraturan pelaksanaan,
terdiri dari 47 RPP dan 5 RPerpres.
"Dengan mempertimbangkan, cakupan yang luas serta dinamika perubahan yang terjadi,
Pemerintah akan terus melakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan nasional. PP dan Perpres
harus dapat mengantisipasi dan menyesuaikan berbagai perubahan dan perkembangan yang
cepat, baik di tingkat nasional maupun global," ungkap Airlangga.
Airlangga menerangkan, peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari RPP dan
RPerpres semakin mengukuhkan tujuan utama pembuatan UU Cipta Kerja. Dia mengklaim hal
tersebut merupakan bentuk Reformasi Regulasi dan upaya Debirokratisasi, agar dapat
mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan
penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).
"Selain itu, UU Cipta Kerja ini juga mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan
perizinan berusaha, hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, penguatan dan
pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
melalui sistem elektronik yang terintegrasi," ungkap Airlangga.
Adapun jumlah masukan yang sudah tercatat hingga 25 Januari 2021 tercatat sebagai berikut:
1. Melalui Portal UU Cipta Kerja dan Posko Cipta Kerja sebanyak 112 masukan melalui web-form,
48 melalui e-mail dan akses ke Portal (hits) sebanyak 4,88 juta pengakses; 2. Masukan melalui
Acara Serap Aspirasi yang dilakukan secara tatap muka (luring/offline) di 15 daerah seluruh
Indonesia, dengan mencatat masukan sebanyak 38 berkas masukan; 3. Aspirasi dan masukan
melalui Tim Serap Aspirasi (TSA) yang menampung, membahas dan memberikan rekomendasi
sebanyak 227 berkas masukan; dan 4. Melalui Surat Resmi ke Kemenko Perekonomian maupun
ke Kementerian dan Lembaga terkait, sebanyak 72 berkas masukan.
Reporter: Intan Umbari Prihatin Sumber: Merdeka.com.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya
tenaga kerja kompeten

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, alokasi pada anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN) tahun 2021 tak memasukkan dana bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji. Hal itu diungkapkan usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai Besar
Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di
BBPLK Medan. Menurut Ida, untuk membantu pekerja di luar pemberian subsidi gaji seperti yang
dilakukan di tahun 2020, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.

MENAKER SEBUT TAK ADA ALOKASI PROGRAM SUBSIDI GAJI DI APBN 2021
JAKARTA, : Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, alokasi pada
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2021 tak memasukkan dana bantuan
subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji.
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"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Minggu (31/1/2021).
Hal itu diungkapkan usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan
Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan.
Untuk membantu pekerja di luar pemberian subsidi gaji seperti yang dilakukan di tahun 2020,
ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.
Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha
dan dunia industri (DUDI).
Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di
bidang pelatihan vokasi.
"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya.
Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja.
"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan
kualifikasi yang dibutuhkan, " katanya.
Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi.
"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi
permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," katanya.
Mennaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan
menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif.
Baik bagi tenaga kerja, perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka
pengangguran yang meningkat akibat pandemi Covid-19. kbc 10.

130

Judul

Ulos Sebagian Sudah Punah, Menaker Dorong Pengrajin Jadi
Wirausaha Kompeten

Nama Media

pikiran-rakyat.com

Newstrend
Halaman/URL

Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011361363/ulos-sebagiansudah-punah-menaker-dorong-pengrajin-jadi-wirausahawan-kompeten

Jurnalis

Satrio Widianto

Tanggal

2021-02-01 12:03:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini suatu kawasan yang membanggakan, ibuibu ini rata-rata menjadi tulang punggung keluarganya, selain berladang, bertenun ini juga
menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin terus meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah
yang bisa kita berikan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami ingin memastikan bahwa pengrajin ulos
di tempat ini mendapatkan peningkatan kompetensinya, Saya kira perkembangan ulos itu sangat
luar biasa ini harus dipertahankan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan diskusikan dengan Bupati Samosir,
apa yang bisa kami lakukan dan kerjasamakan. Biasanya kami melakukan pendampingan, akses
modal, dan akses pasarnya seperti yang kami lakukan di tempat lain

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melihat pengrajin Ulos sudah memiliki keinginan yang
kuat untuk bisa terus mempertahankan tradisi. Oleh karena itu, pemerintah akan mendukung
penuh apa yang bisa dilakukan bersama. Ida juga akan mengupayakan agar pengrajin ulos ini
dapat meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan kerja balai latihan kerja (BLK). Nanti
setelah mendapatkan pelatihan, mereka akan difasilitasi oleh Kemnaker agar bisa masuk ke
pasar kerja atau menjadi wirausaha yang kompeten.

ULOS SEBAGIAN SUDAH PUNAH, MENAKER DORONG PENGRAJIN JADI WIRAUSAHA
KOMPETEN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melihat pengrajin Ulos sudah memiliki keinginan yang
kuat untuk bisa terus mempertahankan tradisi. Oleh karena itu, pemerintah akan mendukung
penuh apa yang bisa dilakukan bersama.
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"Ini suatu kawasan yang membanggakan, ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung
keluarganya, selain berladang, bertenun ini juga menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin
terus meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah yang bisa kita berikan," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat meninjau pengrajin ulos di Desa Lumban Suhi - Suhi, di
Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
Ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Ulos secara
turun temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatra Utara.
Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket
khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin.
Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari
benang emas atau perak. Mulanya ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja,
kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak, tetapi kini banyak dijumpai di
dalam bentuk produk suvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dasi,
dompet, dan gorden.
Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya
mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya
yang mengancam saat proses persalinan.
Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti Ulos Raja, Ulos Ragi Botik,
Ulos Gobar, Ulos Saput (ulos yang digunakan sebagai pembungkus jenazah), dan Ulos Sibolang
"Kami ingin memastikan bahwa pengrajin ulos di tempat ini mendapatkan peningkatan
kompetensinya, Saya kira perkembangan ulos itu sangat luar biasa ini harus dipertahankan,"
kata Menaker.
Ida juga akan mengupayakan agar pengrajin ulos ini dapat meningkatkan kompetensinya melalui
pelatihan kerja balai latihan kerja (BLK). Nanti setelah mendapatkan pelatihan, mereka akan
difasilitasi oleh Kemnaker agar bisa masuk ke pasar kerja atau menjadi wirausaha yang
kompeten.
"Kami akan diskusikan dengan Bupati Samosir, apa yang bisa kami lakukan dan kerjasamakan.
Biasanya kami melakukan pendampingan, akses modal, dan akses pasarnya seperti yang kami
lakukan di tempat lain," kata Ida.
Menaker Ida menambahkan program yang bisa dilakukan Kemnaker dalam memfasilitasi
pengrajin Ulos ini, bisa berupa bantuan tenaga kerja mandiri, seperti pada tahun 2020 yang
sudah dilakukan oleh Kemnaker.
Sebagai informasi, pada tahun 2020 Kemnaker memberikan program Jaring Pengaman Sosial,
program ini menyasar sekitar 18 ribu kelompok, dimana tiap kelompoknya berjumlah 20 orang,
dengan bentuk kegiatan berbagai macam usaha dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Dalam kunjungannya ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah turut didampingi oleh Istri Luhut
Binsar Panjaitan, Devi Panjaitan, Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, serta Dirjen Binalattas, Budi
Hartawan.***.
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positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Manajemen BPJAMSOSTEK selalu
berkeinginan untuk terus berbenah dan belajar dari best practice yang dilakukan perusahaan
atau institusi lain pada tingkat regional hingga nasional juga memiliki peranan penting agar
BPJAMSOSTEK dapat mencapai posisi yang diraih saat ini. Pengelolaan SDM, termasuk di
dalamnya pola rekrutmen yang adil dan transparan, remunerasi, hingga promosi dan mutasi
karyawan yang obyektif dan adil serta berbasis pada best practice yang sudah ada dan telah
diterapkan di perusahaan lain

Ringkasan
Rentetan penghargaan diraih BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sepanjang tahun 2016
hingga tahun 2020 sebagai apresiasi atas keberhasilannya dalam mengelola Sumber Daya
Manusia yang dimiliki. Mulai dari penghargaan dalam negeri hingga taraf internasional pun
pernah dibawa pulang dan menjadi bukti pengelolaan SDM yang profesional. Sebut saja
Indonesia Human Capital Award (IHCA), yang setiap tahun mulai dari 2016 hingga 2020 selalu
diraih oleh BPJAMSOSTEK. Kemudian penghargaan dari Employer of Choice pada level Asia,
dimana BPJAMSOSTEK dinobatkan sebagai institusi yang memanfaatkan teknologi dengan baik
dalam pengelolaan SDM, khususnya rekrutmen dan juga Strategi Human Capital dan Leader
Terbaik dalam pengelolaan SDM.

PENGELOLAAN SDM BPJAMSOSTEK TERBUKTI PROFESIONAL
Jakarta: Rentetan penghargaan diraih BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sepanjang tahun
2016 hingga tahun 2020 sebagai apresiasi atas keberhasilannya dalam mengelola Sumber Daya
Manusia (SDM) yang dimiliki. Mulai dari penghargaan dalam negeri hingga taraf internasional
pun pernah dibawa pulang dan menjadi bukti pengelolaan SDM yang profesional.
Sebut saja Indonesia Human Capital Award (IHCA), yang setiap tahun mulai dari 2016 hingga
2020 selalu diraih oleh BPJAMSOSTEK. Kemudian penghargaan dari Employer of Choice pada
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level Asia, dimana BPJAMSOSTEK dinobatkan sebagai institusi yang memanfaatkan teknologi
dengan baik dalam pengelolaan SDM, khususnya rekrutmen dan juga Strategi Human Capital
dan Leader Terbaik dalam pengelolaan SDM.
Seperti tertuang dalam buku The Survival of Human Capital, Prof. Dr. Ir. M Syamsul Maarif,
M.Eng., Dipl. Ing., DEA., selaku Ketua Program Studi Magister dan Doktorat Sekolah Bisnis
Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan pencapaian BPJAMSOSTEK selama ini merupakan
hal yang sudah sewajarnya diraih mengingat transformasi pengelolaan SDM telah dilakukan
BPJAMSOSTEK dengan masif secara optimal, mengingat tantangan pengelolaan human capital
saat ini dan ke depannya semakin kompleks dan menantang.
"Manajemen BPJAMSOSTEK selalu berkeinginan untuk terus berbenah dan belajar dari best
practice yang dilakukan perusahaan atau institusi lain pada tingkat regional hingga nasional juga
memiliki peranan penting agar BPJAMSOSTEK dapat mencapai posisi yang diraih saat ini.
Pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya pola rekrutmen yang adil dan transparan, remunerasi,
hingga promosi dan mutasi karyawan yang obyektif dan adil serta berbasis pada best practice
yang sudah ada dan telah diterapkan di perusahaan lain", papar Dirut BPJAMSOSTEK Agus
Susanto dalam rilis yang diterima RRI, Senin (01/02/'21) Agus mengungkapkan mutasi karyawan
juga selalu didasarkan pada Man Power Planning yang dibuat, khususnya terkait promosi
karyawan.
"Bahkan untuk promosi pejabat level 1, juga harus melalui fit and proper test yang dilakukan
secara ketat", tegasnya.
Atas pengelolaan SDM yang baik ini, lanjut Agus, tingkat engagement karyawan BPJAMSOSTEK
setiap tahunnya selalu tinggi. Seperti pada tahun 2019, tingkat engagement karyawan berada
pada angka 88.00%.
"Ini juga sejalan dengan tingkat turnover atau pengunduran diri karyawan BPJAMSOSTEK yang
sangat rendah, yakni di bawah 1% rata-rata selama 3 tahun terakhir", sebutnya.
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neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah
sejak awal telah membuka dan menyediakan 4 (empat) kanal utama bagi masyarakat luas untuk
memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi, yaitu melalui Portal dan Posko UU Cipta
Kerja, Tim Serap Aspirasi (TSA), Acara Serap Aspirasi, serta melalui Surat Resmi ke Kemenko
Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Semua
aspirasi dan masukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang
bertanggung jawab di sektor teknis, bersama dengan Tim Teknis di Kemenko Perekonomian,
serta dari Kemen Kumham, Setneg, dan Setkab dalam proses harmonisasinya
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan
mempertimbangkan, cakupan yang luas serta dinamika perubahan yang terjadi, Pemerintah
akan terus melakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan nasional. PP dan Perpres harus dapat
mengantisipasi dan menyesuaikan berbagai perubahan dan perkembangan yang cepat, baik di
tingkat nasional maupun global
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Selain itu,
UU Cipta Kerja ini juga mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan perizinan berusaha,
hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, penguatan dan pemberdayaan Usaha
Mikro dan Kecil, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui sistem elektronik
yang terintegrasi

Ringkasan
Pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja. Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto mengklaim hingga saat ini pemerintah sudah menyerap seluruh aspirasi. Mulai
dari masyarakat serta pelaku usaha melalui tim serapan aspirasi yang terdapat di portal UU Cipta
Kerja yang telah disediakan. Airlangga mengatakan, pemerintah sejak awal telah membuka dan
menyediakan 4 kanal utama bagi masyarakat luas untuk memberikan masukan dan
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menyampaikan aspirasi, yaitu melalui Portal dan Posko UU Cipta Kerja, Tim Serap Aspirasi, Acara
Serap Aspirasi, serta melalui Surat Resmi ke Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga
terkait.

PP UU CIPTA KERJA SEGERA RAMPUNG, AIRLANGGA KLAIM TELAH SERAP
SELURUH ASPIRASI
Pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja. Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto mengklaim hingga saat ini pemerintah sudah menyerap seluruh aspirasi. Mulai
dari masyarakat serta pelaku usaha melalui tim serapan aspirasi yang terdapat di portal UU Cipta
Kerja yang telah disediakan.
"Pemerintah sejak awal telah membuka dan menyediakan 4 (empat) kanal utama bagi
masyarakat luas untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi, yaitu melalui Portal
dan Posko UU Cipta Kerja, Tim Serap Aspirasi (TSA), Acara Serap Aspirasi, serta melalui Surat
Resmi ke Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait," kata Airlangga dikutip dari
laman ekon.go.id, Senin (1/2).
Tidak hanya itu, Airlangga menjelaskan pemerintah telah melibatkan akademisi dan praktisi
hukum, yang dikoordinasikan oleh Prof Romli Atmasasmita agar mendapatkan masukan yang
cukup terkait Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dia juga mengklaim semua aspirasi tersebut
sudah ditindaklanjuti.
"Semua aspirasi dan masukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian dan Lembaga (K/L)
yang bertanggung jawab di sektor teknis, bersama dengan Tim Teknis di Kemenko
Perekonomian, serta dari Kemen Kumham, Setneg, dan Setkab dalam proses harmonisasinya,"
ungkap Airlangga.
Selain melibatkan pakar hukum, Airlangga menuturkan pemerintah juga melibatkan sejumlah
ahli dan pakar di bidangnya, serta tokoh-tokoh nasional. Hal tersebut agar dapat menyerap
aspirasi masyarakat yang terkait dengan berbagai isu dalam peraturan pelaksanaan UU Cipta
Kerja.
Airlangga merinci tokoh yang dilibatkan dalam peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja antara lain,
Franky Sibarani, Hendardi, Ari Kuncoro, Satya Arinanto, Hikmahanto, Romly Atmasasmita, Bomer
Pasaribu, Mukhaer Pakkanna, Nur Hasan Ismail, Haryo Winarso, Muhammad Yamin, Budi
Mulyanto, Made Suwandi, Asep Warlan Yusuf, dan San Afri Awang.
Juga Agus Muharam, Robikin Emhas, Andi Najmi, Khalid Zabidi, Airin Rachmy Diani (Ketua
APEKSI), Azwar Anas (Ketua APKASI), Eka Sastra, M. Pradana Indraputra, Dani Setiawan, Najih
Prastiyo, Emrus Sihombing, Dyah Ayu Paramita serta melibatkan banyak tokoh nasional lainnya
dalam pembahasan, yang tergabung ke dalam Tim Serap Aspirasi (TSA).
Selanjutnya Sementara itu Airlangga menuturkan untuk mendorong penguatan implementasi UU
Cipta Kerja, maka pemerintah menambahkan 2 peraturan pelaksanaan yaitu 1 RPP tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan 1 RPerpres tentang
Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sedangkan 2 RPP terkait LPI kata dia sudah selesai dan telah diundangkan, yakni (1) PP Nomor
73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi; dan (2) PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang
Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.
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Pada tahapan akhir pembahasan kata Airlangga, disepakati ada 2 skema pemecahan RPP: (i)
RPP Sektor Perhubungan dipecah menjadi 4 RPP; dan (ii) RPP Sektor Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dipecah menjadi 6 RPP (semula 2 RPP menjadi 10 RPP).
Sehingga pada akhirnya kata Airlangga, jumlah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja menjadi
sebanyak 54 peraturan, 2 diantaranya sudah ditetapkan dalam bentuk PP (PP 73/2020 dan PP
74/2020). Sedangkan yang dalam proses penyelesaian sebanyak 52 peraturan pelaksanaan,
terdiri dari 47 RPP dan 5 RPerpres.
"Dengan mempertimbangkan, cakupan yang luas serta dinamika perubahan yang terjadi,
Pemerintah akan terus melakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan nasional. PP dan Perpres
harus dapat mengantisipasi dan menyesuaikan berbagai perubahan dan perkembangan yang
cepat, baik di tingkat nasional maupun global," ungkap Airlangga.
Airlangga menerangkan, peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari RPP dan
RPerpres semakin mengukuhkan tujuan utama pembuatan UU Cipta Kerja. Dia mengklaim hal
tersebut merupakan bentuk Reformasi Regulasi dan upaya Debirokratisasi, agar dapat
mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan
penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).
"Selain itu, UU Cipta Kerja ini juga mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan
perizinan berusaha, hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, penguatan dan
pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
melalui sistem elektronik yang terintegrasi," ungkap Airlangga.
Adapun jumlah masukan yang sudah tercatat hingga 25 Januari 2021 tercatat sebagai berikut:
1. Melalui Portal UU Cipta Kerja dan Posko Cipta Kerja sebanyak 112 masukan melalui web-form,
48 melalui e-mail dan akses ke Portal (hits) sebanyak 4,88 juta pengakses; 2. Masukan melalui
Acara Serap Aspirasi yang dilakukan secara tatap muka (luring/offline) di 15 daerah seluruh
Indonesia, dengan mencatat masukan sebanyak 38 berkas masukan; 3. Aspirasi dan masukan
melalui Tim Serap Aspirasi (TSA) yang menampung, membahas dan memberikan rekomendasi
sebanyak 227 berkas masukan; dan 4. Melalui Surat Resmi ke Kemenko Perekonomian maupun
ke Kementerian dan Lembaga terkait, sebanyak 72 berkas masukan. [bim].
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positive - Laksamana Adiyaksamenjelaskan (Director NTU Academy) NTU Academy ini
dikembangkan di bawah naungan dan dukungan dari Yayasan Apindo Sumatera Utara
neutral - Laksamana Adiyaksa menjelaskan (Director NTU Academy) Tentunya sesuai dengan
visi dan misi kami menjadikan NTU Academy pilihan bagi generasi muda untuk mewujudkan citacitanya

Ringkasan
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah berharap lembaga pendidikan dan pelatihan swasta di Sumut,
agar dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sumber daya manusia di
Sumatera Utara guna mewujudkan SDM yang berkompetensi tinggi. Hal itu disampaikan Menaker
saat berkunjung di NTU Academy,yang merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan
swasta di Kota Medan, Sabtu(30/l) lalu. Pada kesempatan itu Ida Fauziyah menyatakan sangat
tertarik dengan keberadaan NTU Academy dan berterima kasih atas dukungan dari dunia usaha
maupun industri melalui Yayasan Apindo Sumatera Utara ini yang turut mendukung
pengembangan SDM di Sumatera Utara. Director NTU Academy, Laksamana Adiyaksa,
mengharapkan para mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh atas apa yang dipelajari.
Sehingga NTU Academy mampu menghasilkan para entreprenuer atau start upbaru dari proses
ini.

MENAKER MINTA LEMBAGA PENDIDIKAN KEMBANGKAN SDM
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah berharap lembaga pendidikan dan pelatihan
swastadi Sumut, agar dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sumber daya
manusia di Sumatera Utara guna mewujudkan SDM yang berkompetensi tinggi Hal itu
disampaikan Menaker saat berkunjung di NTU Academy,yang merupakan salah satu lembaga
pendidikan dan pelatihan swasta di Kota Medan, Sabtu (30/l) lalu.
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Pada kesempatan itu Ida Fauziyah menyatakan sangat tertarik dengan keberadaan NTU
Academy dan berterima kasih atas dukungan dari dunia usaha maupun industri melalui Yayasan
Apindo Sumatera Utara ini yang turut mendukung pengembangan SDM di Sumatera Utara.
Dalam kunjungan ini, Menteri Tenaga Kerja disambut hangat Managing Director NTU Academy,
Laksamana Adiyaksa. Sambil berkeliling kampus, Laksamana Adiyaksa menjelaskan visi dan misi
lembaga ini dalam pembangunan SDM Indonesia yang berkualitas.
"NTU Academy ini dikembangkan di bawah naungan dan dukungan dari Yayasan Apindo
Sumatera Utara," ungkap Laks, sapaan akrabnya.
Dia juga membeberkan, NTU Academy memiliki konsep menjembatani dunia pendidikan dengan
dunia Usaha, sehingga terwujudnya link and match dengan melibatkan para praktisi dari dunia
usaha untuk terlibat dalam proses pembelajaran.
Diharapkan para mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh atas apa yang dipelajari. Sehingga
NTU Academy mampu menghasilkan para entreprenuer atau start upbaru dari proses ini.
"Tentunya sesuai dengan visi dan misi kami menjadikan NTU Academy pilihan bagi generasi
muda untuk mewujudkan cita-citanya," sebut Laksamana Adiyaksa.
Dalam kunjungan kehormatan ini, Menaker juga melihat langsung fasilitas pembelajaran serta
berdiskusi dan meminta pengelola lembaga ini untuk terus dikembangkan.
Turut hadir dalam kunjungan ini, diantaranya Hariyadi Sukamdani selaku Ketua Umum DPN
Apindo, Parlindungan Purba Ketua DPP Apindo Sumut, Ivan Batubara Ketua KADIN Sumut dan
Danny Wardhana Ketua PHRI Sumut. (rel7maa)
caption
Analisa/istimewa
PAKAIKAN ULOS: Ketua Umum DPN Apindo. Parlindungan Purba didampingi Managing
memakaikan ulos Managing Director NTU Academy, Laksamana Adiyaksa kepada Menaker Ida
Fauziyah, saat berkunjung di lembaga pendidikan tersebut. Sabtu (30/1).
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah ( BSU ) atau
Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya, kata Ida.

MOHON MAAF, BLT SUBSIDI GAJI RP2,4 JUTA TAK DILANJUTKAN
MEDAN - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah
(BSU ) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam
APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, beberapa waktu lalu.
Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia,
pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program. Sinergi dan koloborasi dengan DUDI
misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi.
"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya.
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neutral - None (None) mendesak
positive - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Presiden memutuskan program Prakerja dinaikan dua
kali lipat [.] supaya disamakan dengan tahun lalu
neutral - Tirto (Reporter) Harusnya dilakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu
negative - Tirto (Reporter) Keputusan pemerintah untuk melipatgandakan anggaran untuk
Prakerja merupakan keputusan yang tidak cermat dan cenderung terburu-terburu
positive - Tirto (Reporter) itikad baik

Ringkasan
Keputusan pemerintah menaikkan anggaran program Kartu Prakerja dikritik lantaran masih ada
masalah yang belum dibenahi. Pemerintah menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja
pada 2021. Jumlahnya menyentuh Rp20 triliun dari rencana awal Rp10 triliun. Dalam bahan
paparan Kementerian Keuangan, tambahan anggaran disebut "mendesak" untuk menangani
dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

PROGRAM KARTU PRAKERJA MASIH BERMASALAH, KOK ANGGARANNYA
DINAIKKAN?
Keputusan pemerintah menaikkan anggaran program Kartu Prakerja dikritik lantaran masih ada
masalah yang belum dibehani.
Pemerintah menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja pada 2021. Jumlahnya
menyentuh Rp20 triliun dari rencana awal Rp10 triliun. Dalam bahan paparan Kementerian
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Keuangan, tambahan anggaran disebut "mendesak" untuk menangani dampak COVID-19 dan
pemulihan ekonomi nasional.
"Presiden memutuskan program Prakerja dinaikan dua kali lipat [.] supaya disamakan dengan
tahun lalu," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat virtual bersama
Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1/2021).
Kenaikan anggaran seolah mengulang kejadian serupa di 2020. Awalnya anggaran Prakerja
ditetapkan Rp10 triliun untuk menjangkau dua juta pencari kerja yang membutuhkan pelatihan.
Pada Maret 2020, pemerintah tiba-tiba menaikkan anggarannya menjadi Rp20 triliun dengan
dalih ingin memberi bantuan sekaligus melatih para korban PHK.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menilai
kenaikan anggaran tidak tepat. "Harusnya dilakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu," ucap
Misbah kepada reporter Tirto, Kamis (28/1/2021).
Beberapa kelemahan Prakerja yang masih belum kunjung teratasi menurutnya adalah: verifikasi
peserta masih lemah sehingga tidak sesuai klaim pemerintah, yaitu pencari kerja dan korban
PHK; lalu indikator kelulusan yang tidak jelas sehingga kewajiban mengakses pelatihan demi
mendapat bansos semakin dipertanyakan.
Survei BPS Menyingkap Soal Kartu Prakerja Tak Tepat Sasaran Survei Badan Pusat Statistik (
BPS ) per Agustus 2020 menunjukkan indikasi program Kartu Prakerja memang salah sasaran.
Sebanyak 66,47 persen penerima program ini statusnya masih 'bekerja', sementara penerima
dengan status 'pengangguran' hanya 22,24 persen dan sisanya, 11,29 persen, diisi Bukan
Angkatan Kerja (BAK).
Dari aspek legal, hasil ini tidaklah keliru. Mengacu pada Perpres 76/2020, penerima memang
cukup luas, yaitu mereka yang terkena PHK, dirumahkan, mencari kerja, membutuhkan
peningkatan kompetensi, hingga UMKM. Namun, bagaimanapun data itu menampik janji Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa prioritas utama
Prakerja adalah para korban PHK dan yang dirumahkan akibat COVID-19.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah juga sependapat, bahwa
Prakerja harus dievaluasi dan dibenahi dulu. Selain masalah ketepatan sasaran, ICW juga
mengatakan bahwa Prakerja bermasalah dalam hal transparansi.
"Keputusan pemerintah untuk melipatgandakan anggaran untuk Prakerja merupakan keputusan
yang tidak cermat dan cenderung terburu-terburu," ucap Wana kepada reporter Tirto lewat
pesan singkat, Kamis.
Selama ini Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan dokumen perjanjian kerja sama
(PKS) antara manajemen pelaksana (PMO) Prakerja dengan Tokopedia, Ruangguru, sampai Pijar
Mahir "dikecualikan" alias tidak terbuka dan tidak boleh diakses publik. Namun November 2020
lalu, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan pengecualian informasi itu menyalahi aturan.
Pasalnya, keputusan itu dilakukan secara sepihak atau tanpa didahului dengan uji konsekuensi
di KIP.
Keputusan pemerintah, ringkasnya, diputus bertentangan dengan Pasal 2 ayat 4 UU No. 14
Tahun 2008 tentang KIP. KIP memenangkan ICW dalam sengketa ini.
Sayangnya, meski sudah dinyatakan terbuka bagi publik, Kemenko Perekonomian memilih tidak
mematuhinya dan mengajukan banding/keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),
Kamis (17/12/2020) dengan nomor perkara 233/G/KI/2020/PTUN.JKT. Dalam salah satu petitum
dinyatakan pemerintah dapat menolak memberikan seluruh informasi yang diminta ICW
termasuk membatalkan putusan KIP yang menyatakan PKS Prakerja sebagai dokumen publik.
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Sempat Disoroti KPK, Kerja Sama Mitra Prakerja Tetap Tanpa Lelang ICW juga menilai Peraturan
Presiden Nomor 76 tahun 2020 yang diterbitkan usai Prakerja dihentikan sementara untuk
dievaluasi masih belum menjawab kelemahan program ini. Sebaliknya, ia malah memunculkan
masalah baru.
Pasal 31B Perpres 76/2020 yang membolehkan kebijakan Prakerja sebelum revisi perpres tetap
dapat berlaku sepanjang didasarkan pada "itikad baik", menurut ICW kontraproduktif lantaran
mengabaikan temuan KPK di awal 2020 yang mengindikasikan adanya benturan kepentingan
dalam penetapan kebijakan itu.
Pasal 12A juga dinilai bermasalah lantaran mengkategorikan Prakerja sebagai bansos COVID-19.
Menurut ICW, hal ini justru malah menjadi kesempatan pemerintah menjalankan program tanpa
mekanisme tender untuk memilih mitra platform.
Di sisi lain, Perpres juga memuat Pasal 31A yang mengharuskan program Prakerja mematuhi
prinsip pengadaan barang yang wajar, tetapi sampai saat ini masih diabaikan.
Reporter Tirto telah berupaya menghubungi Head of Communications PMO Kartu Prakerja Louisa
Tuhatu. Namun baik pertanyaan tertulis maupun panggilan telepon tak memperoleh jawaban
hingga artikel ini tayang.
Prakerja Gelombang 11: Cara Cek Pengumuman hingga Beli Pelatihannya.
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Narasumber
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah
sejak awal telah membuka dan menyediakan 4 kanal utama bagi masyarakat luas untuk
memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi, yaitu melalui Portal dan Posko UU Cipta
Kerja, Tim Serap Aspirasi (TSA), Acara Serap Aspirasi, serta melalui Surat Resmi ke Kemenko
Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Semua
aspirasi dan masukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang
bertanggung jawab di sektor teknis, bersama dengan Tim Teknis di Kemenko Perekonomian,
serta dari Kemen Kumham, Setneg dan Setkab dalam proses harmonisasinya
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya
terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Penggunaan frasa 'dapat' dalam penetapan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa
saja gubernur tidak menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah

Ringkasan
Pemerintah mengebut penyelesaian peraturan pelaksanaan atau aturan turunan Undang-Undang
Cipta Kerja. Saat ini, dari 54 aturan turunan yang dirumuskan, dua di antaranya sudah rampung
diundangkan.
Dua aturan yang sudah kelar yakni PP 73/2020 dan PP 74/2020. Selanjutnya, 38 RPP dan 4
RPerpres telah selesai dan disampaikan Menko Perekonomian kepada Presiden untuk
mendapatkan persetujuan dan penetapan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, peraturan pelaksanaan UU Cipta kerja
semakin mengukuhkan tujuan utama pembuatan regulasi ini.
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BANJIR USULAN, ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA DIKEBUT
Pemerintah mengebut penyelesaian peraturan pelaksanaan atau aturan turunan Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Saat ini, dari 54 aturan turunan yang dirumuskan, dua di antaranya
sudah rampung diundangkan. Sisanya masih berupa draf untuk dibahas bersama pihak terkait.
Secara keseluruhan, aturan turunan UU Cipta Kerja ini meliputi 49 Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) dan 5 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).
Dua aturan yang sudah kelar yakni PP 73/2020 dan PP 74/2020. Selanjutnya, 38 RPP dan 4
RPerpres telah selesai dan disampaikan Menko Perekonomian kepada Presiden untuk
mendapatkan persetujuan dan penetapan.
Adapun 9 RPP dan 1 RPerpres telah selesai pembahasan dan sedang proses harmonisasi dan
pembulatan substansinya. Sejak UU Ciptaker diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah
memang terus mengebut aturan turunannya.
Dalam keterangan resminya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, peraturan
pelaksanaan UU Ciptaker semakin mengukuhkan tujuan utama pembuatan regulasi ini. Ia
menegaskan bahwa UU tersebut merupakan bentuk Reformasi Regulasi dan upaya
Debirokratisasi, agar dapat mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien,
mudah, dan pasti, dengan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).
Selain itu, UU Cipta Kerja ini juga mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan perizinan
berusaha, hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, penguatan dan pemberdayaan
Usaha Mikro dan Kecil, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui sistem
elektronik yang terintegrasi.
Kronologi Perumusan Aturan Turunan UU Ciptaker Pada tahap awal pembahasan, Pemerintah
yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, bersama Kemenkumham, Setneg, Setkab
dan 18 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, telah sepakat menyusun 44 Peraturan Pelaksanaan
UU Ciptaker (40 RPP dan 4 RPerpres), serta menyelesaikan 2 RPP yang terkait Lembaga
Pengelola Investasi (LPI).
Untuk mendorong penguatan implementasi UU Cipta Kerja, maka pemerintah menambahkan 2
peraturan pelaksanaan yakni 1 RPP tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat; dan 1 RPerpres tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sedangkan 2 RPP terkait LPI sudah selesai dan telah diundangkan, yakni (1) PP Nomor 73 Tahun
2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi; dan (2) PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal
Awal Lembaga Pengelola Investasi.
Pada tahapan akhir pembahasan, disepakati ada 2 skema pemecahan RPP, yakni RPP Sektor
Perhubungan dipecah menjadi 4 RPP; dan RPP Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dipecah menjadi 6 RPP (semula 2 RPP menjadi 10 RPP).
Sehingga akhirnya, jumlah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja menjadi sebanyak 54
peraturan. Dua di antaranya sudah ditetapkan dalam bentuk PP (PP 73/2020 dan PP 74/2020),
sedangkan yang dalam proses penyelesaian sebanyak 52 peraturan pelaksanaan, terdiri dari 47
RPP dan 5 RPerpres.
Sempat Ditolak, Kini Banyak Usulan dari Masyarakat UU Ciptaker sempat mengalami penolakan
dari masyarakat ketika dalam tahap perancangan. Setelah disahkan, pemerintah mulai lebih
banyak menggali aspirasi masyarakat untuk menyusun aturan turunannya.
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Usulan itu diterima pemerintah melalui Tim Serap Aspirasi dan juga Portal UU Cipta Kerja yang
telah disediakan.
Antusiasme masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan terlihat dari banyaknya
aspirasi dan masukan yang diterima Kemenko Perekonomian, selaku koordinator penyusunan
Peraturan Pelaksanaan UU Ciptaker.
"Pemerintah sejak awal telah membuka dan menyediakan 4 kanal utama bagi masyarakat luas
untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi, yaitu melalui Portal dan Posko UU
Cipta Kerja, Tim Serap Aspirasi (TSA), Acara Serap Aspirasi, serta melalui Surat Resmi ke
Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait," kata Airlangga dalam
keterangannya, dikutip Senin (1/2/2021).
Hingga 25 Januari 2021 masukan m elalui Portal UU Cipta Kerja dan Posko Cipta Kerja sebanyak
112 masukan melalui web-form, 48 melalui e-mail dan akses ke Portal (hits) sebanyak 4,88 juta
pengakses.
Sementara itu masukan melalui Acara Serap Aspirasi yang dilakukan secara tatap muka
(luring/offline) di 15 daerah seluruh Indonesia, dengan mencatat masukan sebanyak 38 berkas
masukan; Aspirasi dan masukan melalui Tim Serap Aspirasi (TSA) yang menampung, membahas
dan memberikan rekomendasi sebanyak 227 berkas masukan; Melalui Surat Resmi ke Kemenko
Perekonomian maupun ke Kementerian dan Lembaga terkait, sebanyak 72 berkas masukan.
Pemerintah juga telah melibatkan akademisi dan praktisi hukum, yang dikoordinasikan oleh Prof
Romli Atmasasmita agar mendapatkan masukan yang cukup terkait Peraturan Pelaksanaan UU
Ciptaker.
"Semua aspirasi dan masukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian dan Lembaga (K/L)
yang bertanggung jawab di sektor teknis, bersama dengan Tim Teknis di Kemenko
Perekonomian, serta dari Kemen Kumham, Setneg dan Setkab dalam proses harmonisasinya,"
tegas Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani UU Ciptaker pada Senin (2/11/2020).
Beleid tersebut tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Draf UU Cipta Kerja tersebut telah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara
(Kemensetneg)
dan
bisa
diakses
oleh
publik
dengan
mengunduh
di
https://jdih.setneg.go.id/Produk Dengan demikian seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja
setebal 1.187 halaman mulai berlaku sejak 2 November 2020. Walaupun UU Cipta Kerja telah
berlaku dan diundangkan, perwakilan buruh menilai banyak hal yang menjadi sorotan dalam
peraturan tersebut.
"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
( KSPI) Said Iqbal, Selasa (3/11/2020).
Seperti misalnya potensi diberlakukannya kembali sistem upah murah dalam Pasal 88C Ayat (1)
dan (2). Pada ayat 1 disebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
Selanjutnya di ayat 2 gubernur dapat menetapkan upah minimun kabupaten/kota dengan syarat
tertentu.
"Penggunaan frasa 'dapat' dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat
merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak
menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah," ujar Iqbal.
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negative - Ida Bagus Ngurah Arda (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya
Mineral (Disnaker) Provinsi Bali) Berdasarkan data Agustus 2020 yang diterbitkan November, di
tahun 2020 pengangguran di Bali sebanyak 144.500 orang atau setara dengan 5,63 persen
neutral - Ida Bagus Ngurah Arda (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya
Mineral (Disnaker) Provinsi Bali) Ekonomi ya ini, antara lain berpengaruh terhadap tenaga kerja
neutral - Ida Bagus Ngurah Arda (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya
Mineral (Disnaker) Provinsi Bali) Kami selalu minta update jumlah yang dirumahkan dan PKH
positive - Ida Bagus Ngurah Arda (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya
Mineral (Disnaker) Provinsi Bali) Sejak dibukanya keran ini (penempatan tenaga kerja di luar
negeri), sudah ada 1.911 orang (yang berangkat) per 28 Januari 2020

Ringkasan
Jumlah pengangguran di Bali meningkat sebesar 5,63 persen seiring banyaknya masyarakat yang
dirumahkan dan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kepala Dinas
Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker) Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah
Arda mengatakan, pihaknya berpatokan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali .

BANYAK KARYAWAN DI-PHK DAN DIRUMAHKAN, JUMLAH PENGANGGURAN DI
BALI BERTAMBAH JADI 144.500 ORANG
DENPASAR - Jumlah pengangguran di Bali meningkat sebesar 5,63 persen seiring banyaknya
masyarakat yang dirumahkan dan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kepala
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker) Provinsi Bali, Ida Bagus
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Ngurah Arda mengatakan, pihaknya berpatokan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Bali .
BPS mengeluarkan data ketenagakerjaan dua kali dalam setahun, yakni data Februari yang
diterbitkan bulan Mei dan data Agustus yang diterbitkan bulan November.
"Berdasarkan data Agustus 2020 yang diterbitkan November, di tahun 2020 pengangguran di
Bali sebanyak 144.500 orang atau setara dengan 5,63 persen," kata Arda saat ditemui di ruang
kerjanya belum lama ini.
Menurutnya, jumlah pengangguran di Bali meningkat dibandingkan sebelum pandemi Covid-19
yang hanya mencapai 1,33 persen pada tahun 2019.
Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, tetapi juga ekonomi dan sosial
masyarakat.
"Ekonomi ya ini, antara lain berpengaruh terhadap tenaga kerja," kata pria yang sempat menjadi
penjabat bupati Karangasem itu.
Sejak awal pandemi Covid-19 hingga Rabu 27 Januari 2021, tercatat 78.310 orang tenaga kerja
di Bali yang dirumahkan dan 3.246 orang mengalami PHK .
Data ini, kata Arda, dikumpulkan dari dinas urusan ketenagakerjaan setiap kabupaten dan kota
di Bali .
"Kami selalu minta update jumlah yang dirumahkan dan PKH," jelas Arda.
Sebelumnya dia menjelaskan sebanyak 1.911 orang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bali
telah kembali bekerja ke luar negeri menyusul kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) RI yang sudah membolehkan tenaga kerja berangkat ke luar negeri.
"Sejak dibukanya keran ini (penempatan tenaga kerja di luar negeri), sudah ada 1.911 orang
(yang berangkat) per 28 Januari 2020," kata Ida Bagus Ngurah Arda saat ditemui di kantornya,
Jumat 29 Januari 2021.
Arda mengatakan, selama ini pihaknya intens mengumpulkan data penempatan tenaga kerja di
luar negeri.
Data itu dikumpulkan dari perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), meaning
agency, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan laporan sistem aplikasi
ketenagakerjaan (Sisnaker).
Dari berbagai sumber tersebut, data dicocokkan kembali sehingga tidak ada nama yang tercatat
lebih dari satu kali.
PMI yang sudah berangkat tersebut semuanya merupakan tenaga kerja lama yang sempat
pulang ke Bali .
Pemberangkatannya ditentukan oleh perusahaan penempatan sesuai dengan perjanjian.
Secara umum, pekerja yang diberangkatkan ke luar negeri diwajibkan untuk memiliki suatu
keahlian tertentu.
Sebelum berangkat mereka telah mendapatkan pelatihan dari perusahaan penempatan.
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