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NEWSTREND
Judul

:

RI-Korea Teken Kesepakatan Pelindungan Awak
Kapal Perikanan

Sentimen : Positif
Ringkasan
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat meningkatkan pelindungan
Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di kapal ikan pesisir Korea.
Peningkatan pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi
para AKPI sesuai pasar kerja. Kesepatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang
dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Hubungan
Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea.
Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan
dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara virtual.

Penandatangan Nota Kesepahaman ini menjadi momen penting bagi kedua negara
karena menandai dimulainya implementasi kerjasama bilateral terkait hubungan kerja
dan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal ikan
pesisir Korea di atas 20 ton.
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BPJAMSOSTEK Serang Kucurkan Dana Rp1,2 Miliar untuk Manfaat
Beasiswa

Nama Media
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AD Value
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Sentimen

Positif

Narasumber
neutral - Didin Haryono (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Serang) Bantuan beasiswa dengan
jumlah sebesar itu merupakan ajuan dari 257 ahli waris yang datang ke Kantor BPJS Cabang
Serang yang melaporkan bahwa orangtuanya sebagai peserta telah meninggal dunia dan
anaknya berhak mendapatkan manfaat beasiswa maksimal untuk dua orang
negative - Didin Haryono (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Serang) Bila anaknya lebih dari dua,
kemudian anak yang mana berhak mendapatkan beasiswa tergantung dari pilihan dari ahli
warisnya. Kami tidak berhak menentukan. Yang penting dua orang anak
negative - Didin Haryono (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Serang) Yang penting ia telah menjadi
peserta aktif sampai meninggal dunia
neutral - Didin Haryono (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Serang) Negara hadir tidak hanya dalam
rangka melindungi diri peserta BPJS Ketenagakerjaan saja, tetapi bila si pekerja tersebut
meninggal dunia maka selain mendapatkan santunan juga beasiswa bagi anak-anaknya yang
ditinggal maksimal sebesar Rp 174 juta. Nilai beasiswa ini naik 1.350 persen dibandingkan dari
sebelumnya Rp 12 juta

Ringkasan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Serang Selama
Mei 2021 telah mengucurkan dana Rp1.291.600.000 untuk membantu biaya pendidikan dalam
bentuk beasiswa bagi anak-anak yang orangtuanya peserta program yang meninggal dunia saat
bekerja. "Bantuan beasiswa dengan jumlah sebesar itu merupakan ajuan dari 257 ahli waris
yang datang ke Kantor BPJS Cabang Serang yang melaporkan bahwa orangtuanya sebagai
peserta telah meninggal dunia dan anaknya berhak mendapatkan manfaat beasiswa maksimal
untuk dua orang," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Serang Didin Haryono di Serang, dikutip
Antara, kemarin.
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BPJAMSOSTEK SERANG KUCURKAN DANA RP1,2 MILIAR UNTUK MANFAAT
BEASISWA
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Serang Selama
Mei 2021 telah mengucurkan dana Rp1.291.600.000 untuk membantu biaya pendidikan dalam
bentuk beasiswa bagi anak-anak yang orangtuanya peserta program yang meninggal dunia saat
bekerja.
"Bantuan beasiswa dengan jumlah sebesar itu merupakan ajuan dari 257 ahli waris yang datang
ke Kantor BPJS Cabang Serang yang melaporkan bahwa orangtuanya sebagai peserta telah
meninggal dunia dan anaknya berhak mendapatkan manfaat beasiswa maksimal untuk dua
orang," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Serang Didin Haryono di Serang, dikutip Antara,
kemarin.
Menurut Didin, ketentuan itu berdasarkan Permenaker 05 Tahun 2021 yang efektif berlaku mulai
1 April, bahwa manfaat beasiswa BPJAMSOSTEK akan diberikan kepada anak yang masih
bersekolah (maksimal 2 anak) dari peserta BPJAMSOSTEK yang telah meninggal dunia. Baik
meninggal dunia karena kecelakaan kerja maupun yang bukan dari kecelakaan kerja.
Didin menambahkan jenjang pendidikan anak yang berhak mendapatkan bantuan mulai dari
Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Atas (SMA) sederajat sampai Perguruan Tinggi (PT).
"Bila anaknya lebih dari dua, kemudian anak yang mana berhak mendapatkan beasiswa
tergantung dari pilihan dari ahli warisnya.
Kami tidak berhak menentukan. Yang penting dua orang anak," kata Didin.
Bantuan beasiswa tersebut, kata Didin, berlaku bagi seluruh peserta baik pekerja formal maupun
informal seperti petani, nelayan, tukang bakso, pedagang keliling atau tukang ojek. "Yang
penting ia telah menjadi peserta aktif sampai meninggal dunia," katanya.
Berapa besaran bantuan, ia menyebutkan, tiap tingkat pendidikan berbeda-beda, yaitu untuk
anak yang masih duduk dibangku TK sampai SD, tiap anak mendapatkan beasiswa Rp1,5
juta/tahun. SMP sebesar Rp2 juta/orang/tahun, SMA RP3 juta/orang/tahun. Sementara anak
yang sedang belajar di perguruan tinggi (mahasiswa) maksimal hingga S1 akan mendapatkan
beasiswa sebesar Rp12 juta/orang/tahun.
Agar penerimaan dana beasiswa lancar, Penerima beasiswa afau wali anak harus melaporkan
setiap tahunnya kepada Kantor BPJAMSOSTEK dengan melampirkan akte kelahiran anak, kartu
keluarga, surat keterangan masih menempuh pendidikan dari sekolah/perguruan tinggi,
raport/transkip nilai, rekening tabungan anak /wali anak, dan KTP wali anak.
Manfaat ini akan dihentikan apabila penerima beasiswa telah mencapai usia 23 tahun, menikah,
telah lulus kuliah, bekerja dan atau meninggal dunia.
Program BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku sampai saat ini tidak hanya Program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun
(JP) saja, tetap juga mendapatkan jaminan pendidikan anak yang ditinggalkannya berupa
beasiswa.
"Negara hadir tidak hanya dalam rangka melindungi diri peserta BPJS Ketenagakerjaan saja,
tetapi bila si pekerja tersebut meninggal dunia maka selain mendapatkan santunan juga
beasiswa bagi anak-anaknya yang ditinggal maksimal sebesar Rp 174 juta. Nilai beasiswa ini
naik 1.350 persen dibandingkan dari sebelumnya Rp 12 juta," kata Didin.
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Oleh sebab itulah, kata Didin, besarnya manfaat yang diperoleh oleh peserta, pihaknya
mengajak, para pekerja baik formal maupun informal, termasuk pekerja yang sangat rentan
terjadi risiko kecelakaan untuk segera mendaftar sebagai peserta program BPJS
Ketenagakerjaan. ^anl
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Raksasa Giant 'Tutup' Nasib UMKM Meredup
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Narasumber
neutral - Said lqbal (Presiden KSPI) Ini harus menjadi perhatian Menteri Tenaga Kerja (Menaker),
Menkop dan UKM serta Menteri Perindustrian (Menperin)
neutral - Said lqbal (Presiden KSPI) Yang juga harus diperhatikan adalah memastikan hak-hak
ribuan pekerja Giant tersebut terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan pesangon
lama yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan. Bukan menggunakan aturan baru yang diatur
dalam omnibus law UU Cipta Kerja. Karena nilai PKB lebih tinggi dari nilai UU Cipta Kerja

Ringkasan
Menyusul akan tutupnya peritel raksasa Giant, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
mendesak pemerintah memikirkan nasib para usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang
selama ini bermitra atau pemasok barang ke supermarket Hero Grup, termasuk Giant.
"Ini harus menjadi perhatian Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Menkop dan UKM serta Menteri
Perindustrian (Menperin)," kata Presiden KSPI, Said lqbal, Selasa (1/6).

RAKSASA GIANT 'TUTUP' NASIB UMKM MEREDUP
Menyusul akan tutupnya peritel raksasa Giant, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
mendesak pemerintah memikirkan nasib para usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang
selama ini bermitra atau pemasok barang ke supermarket Hero Grup, termasuk Giant.
"Ini harus menjadi perhatian Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Menkop dan UKM serta Menteri
Perindustrian (Menperin)," kata Presiden KSPI, Said lqbal, Selasa (1/6).
Berdasarkan informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK Indonesia dan Serikat Pekerja Hero
Group, ada ratusan bahkan ribuan pekerja UMKM yang menjadi rantai pemasok (supply chain)
ke gerai Giant yang ada di seluruh Indonesia.
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Dengan tumbangnya sang raksasa Giant, Said lqbal mengaku mengakibatkan ribuan pekerja
kehilangan pekerjaan akibat UMKM yang menjadi pemasok barang binasa bersamaan dengan
tumbangnya sang raksasa.
Karena itu, ada dua bagian besar yang harus diselesaikan oleh ketiga kementerian tersebut di
atas. Bagian pertama, bagaimana menyalurkan hampir 3.000-an karyawan Giant yang ter-PHK
ke unit usaha Hero Group lainnya semaksimal mungkin, seperti Hero Supermaket, Guardian, dan
IKEA.
HAK PEKERJA
"Yang juga harus diperhatikan adalah memastikan hak-hak ribuan pekerja Giant tersebut
terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan pesangon lama yang ada di dalam UU
Ketenagakerjaan. Bukan menggunakan aturan baru yang diatur dalam omnibus law UU Cipta
Kerja. Karena nilai PKB lebih tinggi dari nilai UU Cipta Kerja," tandasnya.
Menurutnya, pemerintah harus memikirkan dampak sosial yang terjadi akibat ribuan pekerja
Giant yang ter-PHK di tengah menghadapi kesulitan ekonomi dalam pandemi Covid-19. Dalam
hal ini, Menteri Tenaga Kerja harus mengambil inisiatif sebagai leader, memanggil paksa
manajemen Giant dan Hero Group untuk memastikan batas waktu tanggal penyelesaian kasus
PHK, penyaluran pekerja ke unit usaha Hero Group lainnya, dan membayar hak-hak buruh yang
harus diberikan oleh menajamenen Giant dan Hero Group," lanjutnya.
Bagian kedua, pemerintah wajib membantu ratusan bahkan ribuan pelaku usaha UMKM sebagai
rantai pemasok ke Giant yang kehilangan usahanya. Di samping ribuan buruh di industri UMKM
yang juga ikut ter-PHK juga harus mendapatkan hak-haknya, seperti pesangon, konpensasi, dan
upah terakhir, (rizal/bi)
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Kemenkumham Dorong WNA Manfaatkan Layanan Visa "Online"

Nama Media

Ekonomi Neraca

Newstrend

Layanan Visa Online

Halaman/URL

Pg12

Jurnalis
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Tanggal
Ukuran

2021-06-02 05:52:00
93x120mmk
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Hitam/Putih

AD Value

Rp 3.720.000

News Value

Rp 11.160.000

Kategori

Ditjen Binapenta

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
neutral - Arya Pradhana Anggakara (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Ditjen
Imigrasi Kemenkumham) Kebijakan (visa Online, Red) ini merupakan inovasi yang diterbitkan
oleh Ditjen (Direktorat Jenderal, Red) Imigrasi Kemenkumham dalam menghadapi masa
pandemi
positive - Arya Pradhana Anggakara (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Ditjen
Imigrasi Kemenkumham) WNA dapat memanfaatkan layanan itu dengan mengakses laman visaonline.Imigrasi.go.id
neutral - Megumu Runturambi (pengguna layanan visa online) Prosesnya cukup mudah, karena
bisa dilakukan dari mana saja. Tidak perlu bertemu petugas dan juga transparan, karena kami
mendapatkan notifikasi (pemberitahuan, Red) tentang tahapan-tahapan yang dilalui
neutral - Megumu Runturambi (pengguna layanan visa online) TKA (tenaga kerja asing, Red)
tidak perlu mengambil visa ke KBRI (kedutaan besar RI, Red) sehingga TKA bisa langsung
terbang ke Indonesia setelah mendapatkan e-visa (visa elektronik, Red) yang dikirimkan melalui
e-mail
negative - Arya Pradhana Anggakara (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Ditjen
Imigrasi Kemenkumham) Adanya kepastian waktu pelayanan termasuk soal biaya e-visa dapat
mencegah terjadinya pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ataupun hal lain
yang dapat merugikan masyarakat

Ringkasan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mendorong
warga negara asing (WNA) memanfaatkan layanan pengurusan visa lewat Internet (online)
untuk mengurangi pertemuan fisik dan menekan risiko penyebaran COVID-19. "Kebijakan (visa
Online, Red) ini merupakan inovasi yang diterbitkan oleh Ditjen (Direktorat Jenderal, Red)
Imigrasi Kemenkumham dalam menghadapi masa pandemi,"kata Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arya Pradhana Anggakara lewat pesan
tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (30/5). Ia menjelaskan pihaknya telah
8

menggunakan layanan visa elektronik melalui laman TKA Online Kementerian Ketenagakerjaan
RI yang terhubung langsung ke laman visa online.

KEMENKUMHAM DORONG WNA MANFAATKAN LAYANAN VISA "ONLINE"
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mendorong
warga negara asing (WNA) memanfaatkan layanan pengurusan visa lewat Internet (online)
untuk mengurangi pertemuan fisik dan menekan risiko penyebaran COVID-19.
"Kebijakan (visa Online, Red) ini merupakan inovasi yang diterbitkan oleh Ditjen (Direktorat
Jenderal, Red) Imigrasi Kemenkumham dalam menghadapi masa pandemi,"kata Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arya Pradhana Anggakara
lewat pesan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (30/5).
"WNA dapat memanfaatkan layanan itu dengan mengakses laman visa-online.Imigrasi.go.id,"
kata Arya, atau yang akrab disapa Angga, menambahkan.
Terkait itu, pengguna layanan visa online, Megumu Runturambi, mengaku fasilitas tersebut
memudahkan dirinya mengurus syarat administrasi bagi para pekerja asing di kantornya
Megumi, yang saat ini aktif sebagai manajer sumber daya manusia di Jakarta Intercultural School
(JIS), mengatakan pengurusan visa secara online lebih mudah dan transparan.
"Prosesnya cukup mudah, karena bisa dilakukan dari mana saja. Tidak perlu bertemu petugas
dan juga transparan, karena kami mendapatkan notifikasi (pemberitahuan, Red) tentang
tahapan-tahapan yang dilalui," kata Megumi sebagaimana dikutip dari keterangan yang sama.
Ia menjelaskan pihaknya telah menggunakan layanan visa elektronik melalui laman TKA Online
Kementerian Ketenagakerjaan RI yang terhubung langsung ke laman visa online.
"TKA (tenaga kerja asing, Red) tidak perlu mengambil visa ke KBRI (kedutaan besar RI, Red)
sehingga TKA bisa langsung terbang ke Indonesia setelah mendapatkan e-visa (visa elektronik,
Red) yang dikirimkan melalui e-mail," terang Megumi menceritakan pengalamannya.
Setidaknya ada beberapa tahapan dalam mengurus visa elektronik secara online, di antaranya
mengunggah dokumen, membayar biaya administrasi ke bank, verifikasi berkas, dan penerbitan
e-visa via e-mail penjamin dan WNA yang bersangkutan. "Adanya kepastian waktu pelayanan
termasuk soal biaya e-visa dapat mencegah terjadinya pungutan liar oleh oknum yang tidak
bertanggung jawab ataupun hal lain yang dapat merugikan masyarakat," terang Angga
menegaskan.
Dalam keterangan yang sama, Angga turut mengumumkan pembatasan masuk bagi WNA ke
Indonesia masih berlaku selama situasi pandemi COVID-19. WNA yang diperbolehkan masuk
hanya mereka yang punya tujuan esensial, antara lain pekerjaan, penyatuan keluarga, dan tugas
kedinasan/diplomatik. $ 01*
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Jaringan Retail Giant Tumbang

Nama Media

Suara Merdeka

Newstrend

Penutupan Giant

Halaman/URL
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News Value

Rp 71.775.000

Kategori

Ditjen PHI & Jamsos

Layanan

Korporasi

Sentimen

Negatif

Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang juga harus diperhatikan adalah, memastikan hak-hak
ribuan pekerja Giant tersebut terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan pesangon
lama yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan. Bukan menggunakan aturan baru yang diatur
dalam omnibus law UU Cipta Kerja. Karena nilai PKB lebih tinggi dari nilai UU Cipta Kerja
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pemerintah harus memikirkan dampak sosial yang terjadi
akibat ribuan pekerja Giant yang ter-PHK di tengah menghadapi kesulitan ekonomi dalam
pandemi Covid-19. Dalam hal ini, Menteri Tenaga Kerja harus mengambil inisiatif sebagai leader,
memanggil paksa manajemen Giant dan Hero Group untuk memastikan batas waktu tanggal
penyelesaian kasus PHK, penyaluran pekerja ke unit usaha Hero Group lainnya, dan membayar
hak-hak buruh yang harus diberikan oleh menajamenen Giant dan Hero Group
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hakhak buruhnya? Karena bisa dipastikan Giant dan Hero Group tidak membayar konpensasi atau
pesangon bagi buruh UMKM yang ter-PHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus tanggung
jawab untuk mencarikan solusi bagi ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Penutupan perusahaan yang terjadi di Giant, PT Freetrend,
dan PT Lawe Adya Prima yang menyebabkan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan itu,
membuktikan pemerintah tak berdaya memberikan kepastian terhadap dunia usaha dan buruh
yang sedang bekerja. Jangankan investasi baru masuk ke Indonesia, investasi yang sudah ada
saja keluar dari Indonesia dan menyebabkan puluhan ribu pekerja di tiga perusahaan tersebut
ter-PHK. Omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan bukan jawaban yang
dibutuhkan oleh para pekerja dan investor untuk bisa berusaha di Indonesia. Padahal pemerintah
menggembor-gemborkan ketika omnibus law disahkan tidak ada PHK dan mendatangkan
investasi yang membuka lapangan kerja
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bercermin dari kasus Giant, PT freetrend, dan PT Lawe
Adya Prima ini, KSPI mendesak hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mencabut
UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan yang membuat posisi buruh semakin sulit dan
dimiskinkan secara struktural
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Ringkasan
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal meminta pemerintah, dalam hal
ini Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Menteri Perindustrian memikirkan
nasib para pekerja UMKM yang bermitra dengan Giant sebagai pemasok barang-barang yang
dijual di supermarket kelompok Hero Group tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima KSPI
dari DPP ASPEK Indonesia dan Serikat Pekerja Hero Group, ada ratusan bahkan ribuan pekerja
UMKM yang menjadi rantai pemasok (Supply Chain) ke gerai Giant yang ada di seluruh
Indonesia.

JARINGAN RETAIL GIANT TUMBANG
Ratusan UMKM Binasa
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal meminta pemerintah, dalam hal
ini Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Menteri Perindustrian memikirkan
nasib para pekerja UMKM yang bermitra dengan Giant sebagai pemasok barang-barang yang
dijual di supermarket kelompok Hero Group tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK Indonesia dan Serikat Pekerja Hero
Group, ada ratusan bahkan ribuan pekerja UMKM yang menjadi rantai pemasok (Supply Chain)
ke gerai Giant yang ada di seluruh Indonesia.
Dengan tumbangnya jaringan retail Giant, kata Said Iqbal di Jakarta, Senin, (1/6) mengakibatkan
ribuan pekerja kehilangan pekerjaan akibat UMKM yang menjadi pemasok barang kehilangan
pekerjaan bersamaan dengan tumbang Giant tersebut.
Oleh karena itu, ada dua bagian besar yang harus diselesaikan oleh ketiga kementerian tersebut.
Pertama, bagaimana menyalurkan hampir 3.000-an karyawan Giant yang ter-PHK ke unit usaha
Hero Group lainnya semaksimal mungkin, seperti Hero Supermaket, Guardian, dan IKEA.
"Yang juga harus diperhatikan adalah, memastikan hak-hak ribuan pekerja Giant tersebut
terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan pesangon lama yang ada di dalam UU
Ketenagakerjaan. Bukan menggunakan aturan baru yang diatur dalam omnibus law UU Cipta
Kerja. Karena nilai PKB lebih tinggi dari nilai UU Cipta Kerja," kata Said Iqbal.
"Pemerintah harus memikirkan dampak Sosial yang terjadi akibat ribuan pekerja Giant yang terPHK di tengah menghadapi kesulitan ekonomi dalam pandemi Covid-19. Dalam hal ini, Menteri
Tenaga Kerja harus mengambil inisiatif sebagai leader, memanggil paksa manajemen Giant dan
Hero Group untuk memastikan batas waktu tanggal penyelesaian kasus PHK, penyaluran pekerja
ke unit usaha Hero Group lainnya, dan membayar hak-hak buruh yang harus diberikan oleh
menajamenen Giant dan Hero Group," lanjutnya.
Kedua, pemerintah wajib membantu ratusan bahkan ribuan pelaku usaha UMKM sebagai rantai
pemasok ke Giant yang kehilangan usahanya. Di samping ribuan buruh di industri UMKM yang
juga ikut ter PHK juga harus mendapatkan hak-haknya, seperti pesangon, konpensasi, dan upah
terakhir.
"Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hak-hak buruhnya? Karena bisa dipastikan
Giant dan Hero Group tidak membayar konpensasi atau pesangon bagi buruh UMKM yang terPHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus tanggung jawab untuk mencarikan solusi bagi
ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK," kata Said Iqbal.
Hak-Hak Buruh
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KSPI akan terus berjuang untuk mendesak pemerintah agar ikut bertanggung jawab terhadap
hak-hak buruh Giant yang ter-PHK dan hak-hak buruh UMKM yang kehilangan pekerjaan karena
rantai pasoknya diputus oleh Giant. Ditegaskan, PHK ribuan orang di tengah pandemi Covid-19
ini membuktikan, omnibus law tidak bisa menjadi solusi untuk memastikan buruh tidak
kehilangan pekerjaan.
Kasus penutupan Giant yang berdampak pada PHK puluhan ribu pekerja Giant dan UMKM
menjelaskan fakta bahwa omnibus law UU Cipta Kerja bukan solusi terhadap peningkatan
investasi di Indonesia. Bahkan sebelumnya, PT Freetrend di Kabupaten Tanggerang tutup dan
mem-PHK 7.800 pekerja. Begitu pun PT Lawe Adya Prima di Kota Bandung yang mem-PHK 1.200
orang pekerja.
"Penutupan perusahaan yang terjadi di Giant, PT Freetrend, dan PT Lawe Adya Prima yang
menyebabkan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan itu, membuktikan pemerintah tak
berdaya memberikan kepastian terhadap dunia usaha dan buruh yang sedang bekerja.
Jangankan investasi baru masuk ke Indonesia, investasi yang sudah ada saja keluar dari
Indonesia dan menyebabkan puluhan ribu pekerja di tiga perusahaan tersebut ter-PHK. Omnibus
law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan bukan jawaban yang dibutuhkan oleh
para pekerja dan investor untuk bisa berusaha di Indonesia. Padahal pemerintah menggemborgemborkan ketika omnibus law disahkan tidak ada PHK dan mendatangkan investasi yang
membuka lapangan kerja," tegas Said Iqbal.
"Bercermin dari kasus Giant, PT freetrend, dan PT Lawe Adya Prima ini, KSPI mendesak hakim
Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mencabut UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan yang membuat posisi buruh semakin sulit dan dimiskinkan secara struktural,"
demikian Said Iqbal menutup pemyataannya.(bn-34)
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negative - Christine Hakim (aktris film) Saya memperjuangkan keyakinan lewat dunia itu. Jadi
pembelajaran yang tak boleh berhenti
neutral - Christine Hakim (aktris film) Saya hanya manusia biasa dan berusaha sesuai
kemampuan
neutral - Christine Hakim (aktris film) Tak ada waktu untuk mengeluh, bagaimanapun lelah dan
berat kondisinya. Saya senantiasa menjaga mood dan etos kerja

Ringkasan
Dalam sepekan, aktris film Christine Hakim paling tidak sebanyak dua kali menghadiri acara
nonton bareng film Tjoet Nja' Dhien. Salah satunya, dia hadir dengan komunitas Aceh-Jakarta di
Plaza Senayan XXI, Jakarta, Senin (31/5/2021). Sebelum masuk ke studio, setiap tamu diberi
kopiah meuketop khas Aceh berwarna merah, hijau, kuning, dan hitam. Lalu, mereka menikmati
film yang sudah direstorasi itu selama 1 jam 48 menit. Sebelumnya, selain nonton bareng,
Christine juga mendapat Anugerah Pekerja Film Berdedikasi Sepanjang Masa dari Kementerian
Ketenagakerjaan. Penghargaan diserahkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta,
Kamis (27/S).

INSIPIRASI PAHLAWAN
NAMA & PERISTIWA
CHRISTINE HAKIM
Dalam sepekan, aktris film Christine Hakim paling tidak sebanyak dua kali menghadiri acara
nonton bareng film Tjoet Nja' Dhien. Salah satunya, dia hadir dengan komunitas Aceh-Jakarta di
Plaza Senayan XXI, Jakarta, Senin (31/5/2021). Sebelum masuk ke studio, setiap tamu diberi
kopiah meuketop khas Aceh berwarna merah, hijau, kuning, dan hitam. Lalu, mereka menikmati
film yang sudah direstorasi itu selama 1 jam 48 menit.
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Sebelumnya, selain nonton bareng, Christine juga mendapat Anugerah Pekerja Film Berdedikasi
Sepanjang Masa dari Kementerian Ketenagakerjaan. Penghargaan diserahkan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (27/S).
Dalam kesempatan itu, Christine mengungkapkan, dirinya terinspirasi Tjoet Nja' Dhien untuk
konsisten menggeluti perfilman. "Saya memperjuangkan keyakinan lewat dunia itu. Jadi
pembelajaran yang tak boleh berhenti," kata Christine.
Ia menganggap penghargaan tersebut sebagai rezeki sekaligus kepercayaan yang harus dijaga.
"Saya hanya manusia biasa dan berusaha sesuai kemampuan," ujarnya seperti ditulis dalam
siaran pers Kementerian Ketenagakerjaan.
Ditanya kesan sebagai pemeran Tjoet Nja' Dhien, ia mengaku sulit menjelaskan dengan katakata. Dia menganggap pengalaman itu tak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan Tjoet Nja'
Dhien yang mengorbankan jiwa, raga, dan harta "Tak ada waktu untuk mengeluh,
bagaimanapun lelah dan berat kondisinya. Saya senantiasa menjaga mood dan etos kerja,"
ujarnya. (BAY/ERK)
ARSIP BIRO HUMAS KEMNAKER
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positive - Ganip Warsito (KETUA Satuan Tugas Penanganan Covid-19) Pengendalian mobilitas
masyarakat, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) tetap dilakukan untuk mencegah
penularan Covid-19
neutral - Judha Nugraha (Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian
Luar Negeri (Kemenlu)) "Perlu ada prioritas kepulangan bagi deportan yang masuk kelompok
rentan dengan perwakilan Republik Indonesia,"
positive - Judha Nugraha (Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian
Luar Negeri (Kemenlu)) "Di sisi lain, di Indonesia, kami pun menyadari bahwa WNI kita di
Indonesia perlu yakin, WNI kita yang pulang itu tidak membawa imported case"
positive - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Dengan pemantauan. diharapkan
penyebaran Covid-19 di Jawa Timur dapat diantisipasi dengan cepat dan baik
negative - Evi Fatimah (NA) Itu baru namanya penanganan serius. Kalau sudah ketahuan Positif
terus dibiarkan, ya bahaya

Ringkasan
Kedatangan 7.200 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia disambut dengan penuh
waswas. Mereka dikhawatirkan membawa virus Corona. KETUA Satuan Tugas Penanganan
Covid-19, Ganip Warsito mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi tersendiri
untuk mengatur tata laksana kepulangan 7.200 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia.
Menurut Ganip, pengendalian dan kontrol terhadap mobilitas penduduk dari satu daerah ke
daerah lain terus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku
terhadap PMI dan Warga Negara Asing (WNA).
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PASTIKAN NOL KASUS IMPOR...
Kedatangan 7.200 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia disambut dengan penuh
waswas. Mereka dikhawatirkan membawa virus Corona. KETUA Satuan Tugas Penanganan
Covid-19, Ganip Warsito mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi tersendiri
untuk mengatur tata laksana kepulangan 7.200 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia.
Menurut Ganip. pengendalian dan kontrol terhadap mobilitas penduduk dari satu daerah ke
daerah lain terus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku
terhadap PMI dan Warga Negara Asing (WNA).
"Pengendalian mobilitas masyarakat, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) tetap dilakukan
untuk mencegah penularan Covid-19," kata dia. pada rapat koordinasi virtual dari Jakarta, Senin
lalu.
Sebanyak 7.200 pekerja migran Indonesia (PMI), diberitakan saat ini tengah menunggu
kepulangan ke Tanah Air. Mereka kini berada dalam detensi Imigrasi Malaysia. Selain mobilitas.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu juga meminta masyarakat tetap
mematuhi protokol kesehatan, sebagaimana #ingat-pesanibu. Di antaranya, disiplin 3M
(mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker).
Sementara, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu). Judha Nugraha mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan rencana kontijensi,
memastikan langkah perlindungan bagi WNI di Malaysia. ''Perlu ada prioritas kepulangan bagi
deportan yang masuk kelompok rentan dengan perwakilan Republik Indonesia," katanya. Judha
meminta dukungan pemerintah pusat terhadap daerah terkait kepulangan para PMI. Terutama,
untuk penerapan karantina dan pengadaan tes PCR atau swab.
Selain itu. dia juga berharap adanya kesamaan narasi publik terkait kepulangan para PMI
tersebut. Dengan begitu, kata dia, harapannya pemerintah bisa mengelola WNI yang di Malaysia
sehingga tidak panik. "Di sisi lain, di Indonesia, kami pun menyadari bahwa WNI kita di Indonesia
perlu yakin, WNI kita yang pulang itu tidak membawa imported case" tegasnya. Netizen memuji
langkah pemerintah yang telah siap mengantisipasi masuknya PMI dari Malaysia. Kebijakan
pemerintah diyakini untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19.
Akun @Gerindra meminta tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kata dia.
Kemanaker harus menyiapkan berbagai langkah strategi dan penanganan pemulangan PMI dari
negara-negara penempatan, sesuai protokol kesehatan (prokes) Covid-19.
'Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bertanggung jawab atas kepulangan PMI dalam
keadaan mendesak. Salah satunya, wabah penyakit," ujarnya.
Akun @KemnakerRI menjawab, "Pemerintah melalui Kemnaker telah menyiapkan berbagai
langkah strategi dan penanganan kembalinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara
penempatan pada masa pandemi."
Menurut @Bambiboo81, pemerintah sangat menghargai fungsi, peran dan keberadaan PMI
dalam pembangunan ekonomi negara. Karena itu, kata dia, upaya Kepala Staf Presiden (KSP)
didasarkan pada keinginan agar biaya PCR dan vaksinasi Covid-19 tidak membebani para PMI.
"Karena merugikan rakyat kecil," tukas @ Bambiboo8J.
Akun @AlbertSolo2 meminta semua pekerja migran Indonesia yang ingin kembali ke Indonesia
wajib memiliki surat keterangan bebas Covid-19 dari otoritas kesehatan di Malaysia. Termasuk,
wajib melakukan karantina mandiri selama 5 hari jika sudah berada di Indonesia.
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Akun Aris Setianto mengatakan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah memantau
keberadaan PMI. Kata dia. para PMI dalam keadaan baik, aman dan sehat. "Dengan
pemantauan. diharapkan penyebaran Covid-19 di Jawa Timur dapat diantisipasi dengan cepat
dan baik," katanya.
Nurul Lestari mengungkap perkembangan infeksi Covid-19, khusus PMI yang datang melalui
Jawa Timur. Kata dia, sebanyak 10.054 orang PMI telah melakukan swab PCR, ditambah 116
PMI yang baru.
"Pemerintah provinsi Jatim telah melakukan tes usap PCR terhadap seluruh pekerja migran yang
datang. Dari keseluruhan yang dites, ada 89 orang yang dinyatakan Positif Covid-19," tambah
Evi Fatimah.
Akun @cape deeh mengajarkan cara tracking yang benar. Yaitu, siapa yang satu pesawat dengan
orang yang Positif Covid-19 harus dikejar langsung, dan di-swab semua. "Itu baru namanya
penanganan serius. Kalau sudah ketahuan Positif terus dibiarkan, ya bahaya," kata dia.
Namun akun Daging Mentah tidak setuju dengan langkah pemerintah yang melakukan kontrol
ketat kedatangan PMI dari Malaysia. Dia justru merasa aneh dengan sikap pemerintah yang
terkesan berlebihan terhadap warga sendiri. "Kok aneh. WNI pulang dikontrol. Giliran orang
Wuhan dibuka ke Indonesia." kritiknya, btif
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Ringkasan
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk meningkatkan perlindungan
Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea. Peningkatan
pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI sesuai pasar
kerja. Kesepatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan Pesisir Korea. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker
Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara
virtual pada awal pekan ini.

MENAKER PASTIKAN AWAK KAPAL PERIKANAN RI KERJA LEBIH TENANG DI KOREA
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk meningkatkan perlindungan
Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea. Peningkatan
pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI sesuai pasar
kerja.
Kesepatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (Memorandum
of Understanding/MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI yang bekerja pada
kapal ikan Pesisir Korea. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker Ida Fauziyah dan
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara virtual pada awal
pekan ini.
Ida menjelaskan, peningkatan kerja sama kedua negara ini menandai dimulainya implementasi
kerja sama bilateral terkait hubungan kerja dan tenaga kerja bagi AKPI. Khususnya, yang bekerja
pada kapal ikan Pesisir Korea di atas 20 ton.
Dia menjelaskan, kerja sama ini penting dengan pertimbangan kerentanan perlindungan AKPI
yang bekerja di kapal. Apalagi, adanya kondisi pandemi COVID-19, semakin menambah
kompleksitas permasalahan bagi pekerja migran, utamanya yang bekerja sebagai awak kapal.
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"Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan, dan
meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja," kata Ida dikutip dari
keterangannya, Rabu, 2 Juni 2021.
Selain itu menurut Ida, dengan MoU ini koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif
antara kedua Pemerintah bisa lebih maksimal. Khususnya, guna merundingkan isu-isu
ketenagakerjaan dan perlindungan terkait AKPI di Korea dan pemberi kerja.
Lebih lanjut Ida mengatakan, Korea merupakan salah satu negara penempatan yang cukup
diminati Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan data Imigrasi Korea per 30 April 2020
terdapat sebanyak 5.343 AKPI bekerja pada kapal perikanan di atas 20 ton. Hal ini juga
menunjukkan angka kebutuhan AKPI di Korea cukup tinggi.
Menaker Ida berharap, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kerja sama bilateral
antara Indonesia dan Korea dapat lebih diperkuat, proses perekrutan dan penempatan bisa
berjalan lebih baik, serta perlindungan AKPI dan pemberi kerja di Korea dapat lebih ditingkatkan.
"Pengaturan Pelaksanaan itu akan disusun kemudian oleh badan perwakilan kedua negara.
Indonesia akan diwakili oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saya
berharap bahwa penyusunan Pengaturan Pelaksanaan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat
segera difinalisasi, serta mewakili kepentingan semua pihak,” kata Ida.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon
mengatakan, MoU dengan Kemnaker RI merupakan kerja sama pertama yang ditandatanganinya
dalam upaya melindungi HAM dalam sektor ketenagakerjaan. Yaitu, memastikan kondisi kerja
aman bagi AKPI yang telah banyak berkontribusi bagi kemajuan industri perikanan Korea.
Seong-Hyeok Moon menambahkan, melalui MoU yang bertujuan untuk melindungi hak dan
kepentingan kepentingan AKPI, kedua negara akan membentuk sistem perekrutan dan
penempatan AKPI di Korea.
"Saya menantikan dukungan aktif yang berkelanjutan dari Pemerintah Indonesia dalam
meningkatkan proses rekrutmen di lapangan, " katanya.
Seong-Hyeok Moon juga berharap dukungan Menaker RI dalam pembentukan Pengaturan
Pelaksanaan mengenai penempatan dan pelindungan AKPI. Dia pun memberikan perhatian
khusus kepada AKPI yang bekerja di Korea, untuk memastikan mereka menikmati hak-hak
dasarnya, bekerja dengan aman, dan kembali ke rumah dengan selamat.
"Ke depan saya harap kedua negara dapat semakin memperluas kerja sama di berbagai bidang.
Saya tegaskan sekali lagi, Kementerian saya akan mengerahkan upaya terbaik untuk
memberikan semua dukungan yang dapat kami berikan," ujarnya.
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neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Kita belum siap dengan SDM bidang teknik dan teknologi, berpuluh-puluh tahun kita kurang
SDM. Memang sudah banyak SDM hukum dan politik, tapi kurang dengan bidang teknologi
neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Dikiranya saya memberikan kesempatan TKA (tenaga kerja asing) masuk. Saya tidak sebodoh
itu, Saya pasti sudah menghitung, saya tidak mungkin nanti (generasi penerus) menilai pimpinan
pecundang (karena membiarkan tenaga kerja asing masuk)
neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Mengapa sekarang ini perlu tenaga kerja asing? Karena kita tidak punya SDMnya
neutral - Luhut Bisar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Mungkin orang tidak sadar, butuh waktu 10 tahun untuk menyiapkan SDM, sekarang baru jalan
lima tahun, Presiden mendukung program ini
neutral - Luhut Bisar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Mana
ada pendirian politeknik baru setelah Indonesia merdeka? Baru sekarang ini kita lakukan Presiden
Joko Widodo setuju dan saya mendorong kebijakan ini, kita harus bersabar tapi cepat
neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Anak-anak mahasiswa UGM terlibat dalam melakukan studi kelayakan yang dibantu oleh ahlinya
agar mereka terlibat
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Jadi kami mengecualikan itu dengan ada
pertimbangan khusus tertulis dari kementerian/lembaga terkait,"

23

Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal
tudingan membiarkan masuknya tenaga kerja asing (TKA) bebas masuk di dalam negeri untuk
mengerjakan proyek infrastruktur dan proyek prioritas pemerintah. Menurut Luhut Binsar
Pandjaitan, selama ini persiapan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia kurang bagus untuk
menjalankan pembangunan di dalam negeri kurang sehingga Indonesia masih menggunakan
tenaga kerja asing. Selain itu dalam menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) juga
menggandeng mahasiswa serta akademisi, bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Kalau ada yang mengkritik saya tanya apakah mereka sudah pernah menjalani apa mereka
menghadapi kesulitan di lapangan?" tandas Luhut Binsar Pandjaitan.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN ANGKAT BICARA SOAL TUDINGAN MEMBIARKAN
TENAGA KERJA ASING
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal
tudingan membiarkan masuknya tenaga kerja asing (TKA) bebas masuk di dalam negeri untuk
mengerjakan proyek infrastruktur dan proyek prioritas pemerintah.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, selama ini persiapan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia
kurang bagus untuk menjalankan pembangunan di dalam negeri kurang sehingga Indonesia
masih menggunakan tenaga kerja asing.
"Kita belum siap dengan SDM bidang teknik dan teknologi, berpuluh-puluh tahun kita kurang
SDM. Memang sudah banyak SDM hukum dan politik, tapi kurang dengan bidang teknologi, "
terang Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta Senin (31/5).
Karena itu Luhut Binsar Pandjaitan menyadari banyak orang marah saat Indonesia membuat
proyek, lalu pabrik baterai litium dan lain-lain tapi banyak melibatkan orang asing atau tenaga
kerja asing (TKA).
Dengan kebijakan investasi ini menurut Luhut Binsar Pandjaitan pemerintah menargetkan pada
2023 dan 2024 Indonesia akan punya industri yang bisa memproduksi baterai litium berikut
dengan riset center untuk membuat dan mengembangkan teknologi ini.
"Dikiranya saya memberikan kesempatan TKA (tenaga kerja asing) masuk. Saya tidak sebodoh
itu, Saya pasti sudah menghitung, saya tidak mungkin nanti (generasi penerus) menilai pimpinan
pecundang (karena membiarkan tenaga kerja asing masuk)," kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain itu sebagai pensiunan prajurit Luhut Binsar Pandjaitan tidak ingin mengkhianati prajurit
saya yang sudah mengorbankan diri untuk negara dengan membuka Indonesia bagi tenaga kerja
asing (TKA). Luhut Binsar Pandjaitan menilai saat ini banyak orang tidak memahami kebijakan
yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terutama soal tenaga kerja asing.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya Indonesia kurang dalam menyiapkan mahasiswa
dan SDM berkualitas sehingga masih menggunakan tenaga kerja asing.
Karena itu untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membuat kebijakan bahwa setiap
industri wajibkan untuk mendirikan politeknik agar bisa mencetak sumber daya manusia yang
mereka butuhkan. Seperti hilirisasi mineral di Morowali dan Weda Bay juga Pulau Bintan,
pendirian politeknik merupakan bagian dari transfer teknologi (dari investor asing) untuk
mengurangi penggunaan tenaga kerja asing. "Mengapa sekarang ini perlu tenaga kerja asing?
Karena kita tidak punya SDMnya," tandas Luhut.
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Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, sekarang pemerintah telah mengambil tenaga ahli dari
Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI) agar bekerjasama dengan industri
di lokasi pembangunan yang dipandu oleh Kementerian Perindustrian agar bisa menyiapkan SDM
guna menggantikan tenaga kerja asing.
"Mungkin orang tidak sadar, butuh waktu 10 tahun untuk menyiapkan SDM, sekarang baru jalan
lima tahun, Presiden mendukung program ini," kata Luhut Bisar Pandjaitan.
Luhut Binsar Pandjaitan juga mengklaim program pembangunan politeknik ini sudah jalan di
Morowali dan Weda Bay yang saat ini masih banyak menggunakan tenaga kerja asing.
"Mana ada pendirian politeknik baru setelah Indonesia merdeka? Baru sekarang ini kita lakukan
Presiden Joko Widodo setuju dan saya mendorong kebijakan ini, kita harus bersabar tapi cepat,"
katanya.
Tidak hanya mendirikan politeknik oleh pelaku usaha yang bekerjasama dengan universitas
ternama untuk mempersiapkan SDM pengganti tenaga kerja asing, pemerintah juga melibatkan
perguruan tinggi untuk terlibat dalam perencanaan proyek pemerintah. Luhut Binsar Pandjaitan
mencontohkan seperti pada pembangunan Pelabuhan Adikarto di Wates, Kulon Progo Daerah
Istimewa Yogyakarta.
"Anak-anak mahasiswa UGM terlibat dalam melakukan studi kelayakan yang dibantu oleh ahlinya
agar mereka terlibat," katanya.
Selain itu dalam menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) juga menggandeng
mahasiswa serta akademisi, bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Kalau ada
yang mengkritik saya tanya apakah mereka sudah pernah menjalani apa mereka menghadapi
kesulitan di lapangan?" tandas Luhut Binsar Pandjaitan. Sebagai gambaran, sejak Januari hingga
18 Mei 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan izin kerja kepada
15.750 tenaga kerja asing (TKA).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (24/5)
menyebutkan bahwa data tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh Kemenaker berdasarkan jenis
usaha sejak Januari sampai 18 Mei 2021 dengan total sebanyak 15.760 orang. Bila diperinci
berdasarkan jenis usaha yang diterbitkan, untuk jenis usaha jasa terdapat 8.443 orang tenaga
kerja asing yang diterbitkan, industri sebesar 7.113 orang, serta maritim dan pertanian sebesar
204 orang.
Sementara, bila melihat dari level jabatan, level profesional sebanyak 8.482 orang tenaga kerja
asing, advisor/consultant 4,144 orang tenaga kerja asing, manager sebesar 2.490 orang tenaga
kerja asing, direksi 595 orang tenaga kerja asing dan komisaris sebanyak 49 orang tenaga kerja
asing.
Ida juga menerangkan data tenaga kerja asing yang diterbitkan ini terdiri atas pengajuan
permohonan baru dengan penerbitan visa dalam negeri (e-visa onshore sejumlah 9.088 tenaga
kerja asing, yakni bagi tenaga kerja asing pemegang dahsuskim (izin tinggal perairan) dan
pemegang izin tinggal (ITAS/ITAP).
Ada pula pengjuan permohonan baru dengan penerbitan e-visa luas negeri (e-visa offshore)
sejumlah 6.672 tenaga kerja asing, ini bagi TKA yang bekerja pada proyek strategis Nasional
(PSN) dan objek vital strategis/Nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari
K/L.
Menurut Kemenaker di masa pandemi Covid-19, permohonan baru untuk proses pelayanan
penggunaan tenaga kerja asing dihentikan sementara. Tetapi, penghentian sementara ini
dikecualikan bagi tenaga kerja asing yang bekerja pada proyek yang bekerja pada Proyek
25

Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/Nasional berdasarkan pertimbangan atau izin
khusus tertulis dari Kementerian/lembaga terkait sepanjang mengikuti ketentuan protokol
kesehatan.
"Jadi kami mengecualikan itu dengan
kementerian/lembaga terkait," kata Ida.

ada

pertimbangan

khusus

tertulis

dari

Tak hanya itu, pengecualian juga dapat diberikan kepada tenaga kerja asing yang sudah
dipekerjakan dan masih berada di wilayah Indonesia, ini dapat diperpanjang berdasarkan
permohonan pengajuan dari pemberi kerja. Pemerintah menyiapkan sanksi denda bagi
perusahaan yang melanggar ketentuan penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
Denda tersebut bisa dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RP TKA), yang ada di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 8 tahun 2021. Beleid ini menyatakan, setiap perusahaan yang menggunakan tenaga kerja
asing diwajibkan untuk menyusun RPTKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
Bagi perusahaan yang tak memiliki RPTKA berdasarkan pasal 50 Permenaker 8/2021 tapi nekat
menggunakan tenaga kerja asing (TKA), mereka akan dikenakan sanksi denda berjenjang mulai
dari Rp 6 juta hingga Rp 36 juta per jabatan per orang per bulan.
Besaran denda dihitung sejak tenaga kerja asing memasuki wilayah Indonesia hingga 6 bulan
dan dinyatakan bekerja berdasarkan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Denda
tersebut harus dibayarkan pemberi kerja tenaga kerja asing ke kas negara paling lambat 2
minggu setelah diumumkan pengenaan sankSI denda. Pembayaran di atas waktu tersebut akan
dikenai bunga 2% per bulan hingga 6 bulan.
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positive - Diky Risbianto (Head of Corporte and Consumer Affair PT Hero Supermatket Tbk) Kami
akan memberikan kompensasi di atas jumlah yang direkomendasikan di UU Cipta Kerja serta
surat referensi untuk membantu masa transisi mereka

Ringkasan
PT Hero Supermarket Tbk (HERO) memastikan akan memberikan pesangon kepada para
karyawan di gerai Giant yang terkena Pemutusan hubungan Kerja (PHK). Keputusan PHK, buntut
dari aksi Korporasi perusahaan yang menutup seluruh Gerai Giant akhir Juli mendatang. Head of
Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk Diky Risbianto sebelumnya
mengatakan, karyawan yang terdampak kebijakan PHK itu akan menerima kompensasi sesuai
jumlah yang direkomendasikan UU Cipta Kerja.

KARYAWAN GIANT DIHANTUI PHK, INTIP PERHITUNGAN PESANGONNYA
PT Hero Supermarket Tbk (HERO) memastikan akan memberikan pesangon kepada para
karyawan di gerai Giant yang terkena Pemutusan hubungan Kerja (PHK). Keputusan PHK, buntut
dari aksi Korporasi perusahaan yang menutup seluruh Gerai Giant akhir Juli mendatang.
Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk Diky Risbianto sebelumnya
mengatakan, karyawan yang terdampak kebijakan PHK itu akan menerima kompensasi sesuai
jumlah yang direkomendasikan UU Cipta Kerja.
"Kami akan memberikan kompensasi di atas jumlah yang direkomendasikan di UU Cipta Kerja
serta surat referensi untuk membantu masa transisi mereka," tutur Diky.
Berdasarkan catatan dikutip Rabu 2 Juni 2021, dalam UU Cipta Kerja yang disahkan DPR Senin,
5 Oktober 2020, tidak menghapus sistem pesangon bagi pekerja yang mengalami PHK. Pesangon
tetap dikeluarkan seusai UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Hanya saja, besarannya
diturunkan.
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Dalam UU Ketenagakerjaan, besaran maksimal pesangon yang bisa didapatkan buruh adalah 32
kali upah. Sedangkan, kini dalam UU Cipta Kerja maksimal uang pesangon yang wajib diberikan
hanya sebanyak 25 kali upah. Dijelaskan secara rinci, jumlah tersebut terdiri dari 19 kali upah
bulanan buruh ditambah dengan 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Jaminan itu berasal
dari Pemerintah.
UU Cipta Kerja dalam Bab IV juga menegaskan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja
pengusaha wajib membayar uang pesangon. Selain uang pesangon juga diatur mengenai
pemberian uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima
buruh atau pekerja.
Simulasi pesangon
Seorang pekerja dengan gaji Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp4,2 juta, misalnya,
mengalami PHK akibat perusahaannya bangkrut sehingga harus efisiensi. Dia diketahui telah
bekerja selama 6 tahun. Dengan UU Ketenagakerjaan maka pekerja itu mendapat pesangon 6
bulan upah dan uang penghargaan 3 bulan upah di luar uang penggantian hak. Namun, terdapat
ketentuan lain sesuai pasal 164 karena perusahaan melakukan efisiensi.
Pada pasal itu, jika perusahaan efisiensi maka uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan dan uang
penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan. Sehingga, dia mendapat pesangon 6x2= 12
kali upah dan uang penghargaan 3 kali upah dengan total 15 kali upah atau senilai Rp63 juta.
Sementara itu, jika menggunakan simulasi UU Cipta Kerja yang baru, di luar ketentuan adanya
program JKP, maka pesangon yang diterima buruh tersebut hanya 6 kali upah ditambah 3 kali
upah dengan total 9 kali upah atau senilai Rp37,8 juta karena ketentuan pasal 164 dihapus oleh
UU Cipta Kerja.
Sebelumnya, Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia selaku federasi serikat pekerja tingkat
Nasional yang juga menaungi para pekerja Giant atau Hero Supermarket menyatakan, bakal
semakin banyaknya PHK yang terjadi akibat penutupan gerai Giant.
Aspek memperkirakan, sebanyak 7.000 karyawan giant akan kembali terkena PHK dari total
jumlah pekerja yang mereka miliki selama ini sebanyak 15.000 orang. Perusahaan itu pun
tercatat telah melakukan pengurangan karyawan sejak dua tahun lalu.
.
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positive - Lai Chaosen (Vice President, Huawei Indonesia) Selain menjadikan ribuan pekerja
merasa aman dan terlindungi dengan baik saat mereka memasang, menambah, dan memelihara
jaringan di lokasi-lokasi berisiko tinggi, kami juga memastikan konektivitas jaringan tetap
tersedia untuk mendukung percepatan transformasi digital di berbagai pasca pandemi
negative - Lai Chaosen (Vice President, Huawei Indonesia) Setiap pekerjaan terlebih dulu harus
mendapat otorisasi dari manajemen Huawei dan dari pihak manajemen pelanggan kami guna
menjaga agar angka kecelakaan dan terjadinya kasus penularan tetap nihil
positive - Hery Sutanto, S.T., M.M, (Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja) Best-practises dari Huawei dapat diadopsi dan dijadikan standar oleh industri
TIK dalam membangun sistem manajemen EHS yang lebih kuat dan ketat sebagai bagian dari
upaya strategis menanggulangi pandemi secara efektif
positive - Desmond Cheung (Chief Technology Officer of Hutchison) Ini sangat penting bagi
mereka yang bekerja atau belajar dari rumah dengan mengandalkan komunikasi seluler secara
intensif. Di tengah situasi pandemi yang menantang ini, kami berterima kasih karena Huawei
sangat mematuhi pedoman kesehatan dan keselamatan yang mampu memberikan perlindungan
yang memuaskan baik kepada karyawan mereka maupun para pekerja subkontraktor, terutama
mereka yang bekerja di lapangan dan melakukan perjalanan ke berbagai daerah

Ringkasan
Masa pandemi telah menjadikan tantangan dan risiko dari aktivitas pemeliharaan jaringan
telekomunikasi dan konektivitas bagi para pekerja lapangan meningkat. Sebab, banyak
perlengkapan jaringan berada di lokasi-lokasi berisiko tinggi seperti rumah sakit-rumah sakit
rujukan COVID-19 dan area-area di sekitarnya. Huawei memperkenalkan sistem keselamatan
dan kesehatan baru berbasis teknologi kecerdasan artifisial (AI), menetapkan prosedur standar
tertinggi yang ketat guna menghadirkan perlindungan optimal setiap harinya kepada lebih dari
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10.000 pekerja lapangan, baik dari Huawei maupun dari subkontraktor yang menjadi mitra
Huawei.

TEKNOLOGI HUAWEI WUJUDKAN SISTEM KESELAMATAN KERJA NIHIL
KECELAKAAN
Masa pandemi telah menjadikan tantangan dan risiko dari aktivitas pemeliharaan jaringan
telekomunikasi dan konektivitas bagi para pekerja lapangan meningkat. Sebab, banyak
perlengkapan jaringan berada di lokasi-lokasi berisiko tinggi seperti rumah sakit-rumah sakit
rujukan COVID-19 dan area-area di sekitarnya.
Huawei memperkenalkan sistem keselamatan dan kesehatan baru berbasis teknologi kecerdasan
artifisial (AI), menetapkan prosedur standar tertinggi yang ketat guna menghadirkan
perlindungan optimal setiap harinya kepada lebih dari 10.000 pekerja lapangan, baik dari Huawei
maupun dari subkontraktor yang menjadi mitra Huawei.
Sistem ini terbukti mampu mewujudkan tingkat kecelakaan dan infeksi nihil atau zero accident
dan zero health infection.
"Selain menjadikan ribuan pekerja merasa aman dan terlindungi dengan baik saat mereka
memasang, menambah, dan memelihara jaringan di lokasi-lokasi berisiko tinggi, kami juga
memastikan konektivitas jaringan tetap tersedia untuk mendukung percepatan transformasi
digital di berbagai pasca pandemi," kata Lai Chaosen, Vice President, Huawei Indonesia, dalam
siaran resmi, Selasa.
Dia melanjutkan, laporan nihil kecelakaan adalah bukti dari kuatnya komitmen "I DO CREATE"
dalam mengontribusikan pendayagunaan teknologi terdepan Huawei untuk meningkatkan sistem
keselamatan kerja dan menciptakan nilai melalui penerapan prosedur keselamatan dan
kesehatan kerja yang sangat ketat.
Selama pandemi, melalui komitmen "I DO CREATE", Huawei juga telah mengontribusikan
kepakarannya di bidang-bidang teknis dan menghadirkan solusi diagnostik yang diperkuat
teknologi Cloud dan AI bagi para dokter dan tenaga medis di RSPAD Gatot Soebroto dan
PERTAMEDIKA. Solusi-solusi tersebut terbukti efektif sehubungan dengan kemampuannya
melakukan diagnosis COVID-19 enam kali lebih cepat dengan tingkat akurasi hingga 93 persen.
Selain "I DO CREATE", Huawei juga menggelar serangkaian kampanye lainnya yang berada di
bawah payung komitmen yang sama, yaitu "I DO". Melalui "I DO CARE, I DO CONTRIBUTE, I
DO COLLABORATE," Huawei menyelenggarakan berbagai program kolaborasi multiple helix
tentang inovasi teknologi Huawei untuk memberikan sumbangsih dan mengembalikan manfaat,
khususnya kepada komunitas dan kepada negara pada umumnya.
Menurut Lai Chaosen, sistem yang diperkuat teknologi AI dan pemantauan jarak jauh mencakup
peta komprehensif yang dibuat berdasarkan tingkat risiko. Semakin tinggi risikonya, semakin
ketat protokol kesehatan dan persyaratan keselamatan yang diterapkan. Sistem tersebut
bertujuan untuk memastikan kepatuhan pekerja lapangan terhadap protokol kesehatan, seperti
mengenakan masker, pakaian dan kacamata pelindung, helm, dan mengikuti persyaratan
lainnya.
Peta tersebut mencantumkan peralatan telekomunikasi yang terletak di lokasi rumah sakit
rujukan COVID-19 sebagai zona merah atau yang berisiko tinggi. Setidaknya ada 621 rumah
sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia yang semuanya tercakup di dalam peta Huawei. Di
luar zona merah terdapat zona kuning yang menunjukkan area dalam radius 250 meter dari zona
merah dan zona biru untuk menandai zona di luar kuning dan merah.
30

"Setiap pekerjaan terlebih dulu harus mendapat otorisasi dari manajemen Huawei dan dari pihak
manajemen pelanggan kami guna menjaga agar angka kecelakaan dan terjadinya kasus
penularan tetap nihil," Lai Chaosen menegaskan.
Ia menambahkan, bahwa semua zona dimonitor secara ketat selama proses penggelaran,
pemeliharaan, hingga penerapan keamanan pada jaringan telekomunikasi.
Sebelum pandemi terjadi, Huawei Indonesia telah menerapkan keselamatan kerja dan kesehatan
sebagai bentuk pengejawantahan atas penghargaan dan pengakuan internasional yang telah
diterimanya selama ini. Pada tahun 2017, Huawei menjadi penyedia solusi TIK pertama di
Indonesia yang menerima zero-accident award dari pemerintah. Huawei juga berhasil
mempertahankan capaian tersebut selama empat tahun berturut-turut.
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan apresiasi atas kuatnya komitmen Huawei dalam
membangun kesadaran terhadap sistem manajemen yang menjunjung tinggi kepatuhan
terhadap perlindungan lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan saat bekerja ( EHS Environment, Health, and Safety ) bagi pekerja Huawei serta pekerja subkontraktor.
Hery Sutanto, S.T., M.M, Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, mengatakan, "Best-practises dari Huawei dapat diadopsi dan dijadikan standar oleh
industri TIK dalam membangun sistem manajemen EHS yang lebih kuat dan ketat sebagai bagian
dari upaya strategis menanggulangi pandemi secara efektif." Pandangan senada dengan
pemerintah tentang efektivitas Huawei dalam sistem keselamatan kerja juga diungkapkan oleh
perwakilan operator yang menjadi mitra Huawei.
Desmond Cheung, Chief Technology Officer of Hutchison, mengungkapkan, "Kami memberikan
apreasiasi atas kontribusi yang terus diberikan Huawei di tengah situasi pandemi COVID-19 yang
sulit. Huawei terus mengelola proyek-proyek perluasan, menghadirkan layanan pemeliharaan
dan operasional dengan kualitas yang tetap terjaga guna mendukung terselenggaranya layanan
komunikasi bergerak bagi masyarakat Indonesia serta mendukung komitmen pemerintah." "Ini
sangat penting bagi mereka yang bekerja atau belajar dari rumah dengan mengandalkan
komunikasi seluler secara intensif. Di tengah situasi pandemi yang menantang ini, kami
berterima kasih karena Huawei sangat mematuhi pedoman kesehatan dan keselamatan yang
mampu memberikan perlindungan yang memuaskan baik kepada karyawan mereka maupun
para pekerja subkontraktor, terutama mereka yang bekerja di lapangan dan melakukan
perjalanan ke berbagai daerah." Di samping menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan
kerja berbasis AI, Huawei juga menyediakan pelatihan mengenai prosedur keselamatan kerja di
area-area yang punya risiko penularan COVID-19 yang tinggi dan menyediakan fasilitas bagi
para pekerja agar sesuai dengan protokol kesehatan, seperti pemakaian personal protective
equipment (PPE) lengkap. Huawei juga secara rutin memeriksa kesehatan seluruh pekerja.
Selama penerapan sistem tersebut, Huawei juga meninjau dan memantau secara digital
menggunakan teknologi AI dan pemberlakuan proses perizinan yang ketat dari pihak
manajemen.
Menjamin keselamatan karyawan Huawei sendiri beserta karyawan dari mitra-mitranya akan
selalu menjadi fokus. Huawei berkomitmen untuk terus menghadirkan teknologi dan layanan
berkelas dunia, sekaligus kepedulian tinggi terhadap keselamatan seluruh karyawan dengan
menghadirkan lingkungan kerja aman dan bersahabat dengan memanfaatkan teknologi canggih.
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neutral - Jakwan (Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Serikat Pekerja Hero Supermarket
(SPHS)) Alhamdulillah manajemen kooperatif
positive - Patrik Lindvall (Presdir PT Hero Supermarket Tbk) Gerai Giant lainnya akan dengan
berat hati ditutup pada akhir Juli 2021 walaupun negosiasi terkait potensi pengalihan kepemilikan
sejumlah gerai Giant kepada pihak ketiga masih berlangsung

Ringkasan
Dialog bipartit antara manajemen dan pekerja PT Hero Supermarket Tbk. masih berjalan sampai
hari ini terkait penutupan gerai Giant. Serikat pekerja mengeklaim proses dialog sejauh ini
berjalan dengan lancar. "Alhamdulillah manajemen kooperatif," kata Ketua Majelis Pertimbangan
Organisasi Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS) Jakwan, dikutip dari tempo.co, Selasa
(1/6/2021).

DIALOG BIPARTIT GIANT, SERIKAT PEKERJA SEBUT MANAJEMEN KOOPERATIF
JAKARTA - Dialog bipartit antara manajemen dan pekerja PT Hero Supermarket Tbk. masih
berjalan sampai hari ini terkait penutupan gerai Giant. Serikat pekerja mengeklaim proses dialog
sejauh ini berjalan dengan lancar.
"Alhamdulillah manajemen kooperatif," kata Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Serikat
Pekerja Hero Supermarket (SPHS) Jakwan, dikutip dari tempo.co, Selasa (1/6/2021).
Sebelumnya, Hero sebagai pengelola gerai telah memutuskan untuk menutup seluruh cabang
Giant per Juli 2021. Presiden Direktur Hero Supermarket Patrik Lindvall menyebutkan keputusan
menutup seluruh gerai Giant merupakan tindak lanjut dari perubahan fokus strategi bisnis
perusahaan.
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"Gerai Giant lainnya akan dengan berat hati ditutup pada akhir Juli 2021 walaupun negosiasi
terkait potensi pengalihan kepemilikan sejumlah gerai Giant kepada pihak ketiga masih
berlangsung," kata Patrik melalui keterangan resmi, Selasa (25/5/2021).
Serikat Pekerja juga sudah menampung keinginan dari para karyawan Giant. Sebagian memang
ingin berhenti bekerja di Giant dengan uang pesangon. Tapi sebagian lain masih tetap ingin
bekerja di unit bisnis lainnya milik Hero Supermarket.
Menurut Jakwan, penyelesaian terhadap pekerja Giant ini mengacu pada Perjanjian Kerja
Bersama (PKB). Menurut dia, PKB ini berikut nilai pesangonnya masih mengacu pada UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukan UU Cipta Kerja.
Selain dengan manajemen, Serikat Pekerja juga sudah bertemu dengan Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri. Pertemuan berlangsung pada Jumat, 28 Mei 2021 di Kantor Kemenaker.
Mereka berdiskusi soal dampak dari pemutusan kerja karyawan Giant ini, prosesnya, sampai
upaya preventif yang bisa dilakukan. Selanjutnya, kata Jakwa, Kemenaker telah mempersiapkan
agenda untuk bertemu dengan manajemen Hero Supermarket.
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positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Juga memastikan hak-hak ribuan pekerja Giant tersebut
terbayar sesuai isi PKB menggunakan aturan pesangon UU Ketenagakerjaan. Bukan
menggunakan aturan baru yang diatur Omnibus Law Cipta Kerja
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hakhak buruhnya? Karena bisa dipastikan Giant dan Hero Group tidak membayar kompensasi atau
pesangon bagi buruh UMKM yang kena PHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus tanggung
jawab untuk mencarikan solusi bagi ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK

Ringkasan
Seluruh gerai ritel bakal ditutup selamanya per akhir Juli 2021. Pandemi COVID-19
berkepanjangan memang membuat banyak gerai ritel berguguran. Kini ribuan pekerja di usaha
milik Hero Group itu terancam kehilangan pekerjaan. Bahkan nasib serupa juga mengancam para
sektor UMKM yang selama ini bermitra sebagai pemasok barang-barang yang dijual di
supermarket itu.

GIANT TUMBANG, SERIKAT BURUH MINTA PEMERINTAH SELAMATKAN NASIB
RIBUAN PEKERJA
Seluruh gerai ritel bakal ditutup selamanya per akhir Juli 2021. Pandemi COVID-19
berkepanjangan memang membuat banyak gerai ritel berguguran.
Kini ribuan pekerja di usaha milik Hero Group itu terancam kehilangan pekerjaan. Bahkan nasib
serupa juga mengancam para sektor UMKM yang selama ini bermitra sebagai pemasok barangbarang yang dijual di supermarket itu.
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Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah, khususnya Menteri Tenaga
Kerja, Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri Perindustrian menyelamatkan para pekerja
UMKM ini.
Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, tumbangnya Giant mau tidak mau akan diikuti gugurnya
UMKM yang menjadi rantai pemasok ke seluruh gerai di Indonesia. Berdasarkan data DPP ASPEK
Indonesia, ada ribuan pekerja UMKM yang bakal terimbas secara tidak langsung.
Terutama yang harus diintervensi oleh pemerintah, yakni memastikan 3 ribu pekerja Giant yang
bakal kena, semaksimal mungkin dialihkan ke unit usaha Hero Group lainnya seperti Hero
Supermarket, Guardian, hingga IKEA.
"Juga memastikan hak-hak ribuan pekerja Giant tersebut terbayar sesuai isi PKB menggunakan
aturan pesangon UU Ketenagakerjaan. Bukan menggunakan aturan baru yang diatur Omnibus
Law Cipta Kerja," jelas Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (1/6).
Dia juga berharap pemerintah membantu ribuan pelaku usaha dalam rantai pasok Giant. Buruhburuh industri ini, kata Said Iqbal, juga kemungkinan besar tak mendapatkan hak-haknya dari
perusahaan yang terkena imbas dan terancam gulung tikar.
"Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hak-hak buruhnya? Karena bisa dipastikan
Giant dan Hero Group tidak membayar kompensasi atau pesangon bagi buruh UMKM yang kena
PHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus tanggung jawab untuk mencarikan solusi bagi
ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK," katanya.
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Ringkasan
Sebuah video berisi seorang pria yang menyebut jika karyawan sering izin sakit maka dia sedang
menyabotase bisnis, viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @tommcifle
yang kemudian diposting ulang oleh akun Twitter @hrdbacot.

VIDEO VIRAL ANAK BUAH IZIN SAKIT DISEBUT SABOTASE BISNIS, INI KATA
KEMNAKER DAN SERIKAT PEKERJA
- Sebuah video berisi seorang pria yang menyebut jika karyawan sering izin sakit maka dia
sedang menyabotase bisnis, viral di media sosial.
Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @tommcifle yang kemudian diposting ulang oleh akun
Twitter @hrdbacot.
" Bisa bangun gak? Bisa. Bisa jalan gak? Bisa. Bisa makan gak? Bisa. Bisa naik motor gak? Bisa.
Berarti bisa ke kantor," kata seseorang dalam video tersebut.
" Kebanyakan orang yang izin sakit, izin sakit, izin sakit, kebanyakan gak benar-benar sakit.
Mereka hanya ingin menyabotase bisnis Anda," imbuh dia.
Waduh waduh berlebihan sekali ya Pak. Badan seger tapi psikologis ga sehat itu udah sakit lho.
Jalan ke kantor naik motor dgn kondisi kyk gitu juga ga baik. Yg ada bisa nabrak.
pic.twitter.com/G0csrDFeW1 " Waduh waduh berlebihan sekali ya Pak. Badan seger tapi
psikologis ga sehat itu udah sakit lho.
Jalan ke kantor naik motor dgn kondisi kyk gitu juga ga baik. Yg ada bisa nabrak," tulis akun
@hardbacot.
Hingga Selasa (1/6/2021), video itu mendapat 14,8 ribu likes dan 6.506 retweet dan 8.307 quote
tweet.
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Sejumlah warganet menyayangkan pernyataan yang menyebut karyawan sakit sedang
menyabotase bisnis.
" Jauhin aku dr atasan seperti ini lg please krn dulu udh dpt kayak gini, dan itu nyiksa bgt, sampe
akhirnya drop di tmpt kerja&setelah drop malah diomongin abis2an. Kalaupun di bawa ke ugd
lgsg ngomong "ini potong gaji ya" br jg pingsan:( smoga bapak ini ga prnh sakit2an deh," ungkap
@feliiciaa_ "Aku yang orangnya gampang sakit juga kadang mikir "yampun masa izin lagi" tapi
ya gimana ya daripada mati, perusahaan mah gampang cuma ngucapin innalilahi terus nyari
karyawan baru," tulis @pikawsan3.
"Selemah apa perusahaannya sampe karyawan izin sakit aja dibilang "mensabotase bisnis"," ujar
@dipanggilcece.
"'Menyesatkan' motivasinya. Untuk para HRD dan manajer. please, jangan maksa karyawan ke
kntor kalo lagi sakit. Bohong atau gak itu urusan karyawan sama Tuhan. Karyawan sakit gak ada
di items KPI atau RKI. Sans aja sih hahaha.,' tulis @aaawansetiawan.
" Jaman now kalau sakitnya cuma "flu" aja serem kalau tetep ke kantor. siapa tau covid. Mending
kalau ga enak badan ya dibiarin aja di rumah, atau kalau memang benar2 diperlukan ya kerja
dari rumah (WFH)," kata @kikypratamaaa_ Lantas, bagaimanakah undang-undang di Indonesia
mengatur soal izin atau cuti sakit pekerja /buruh? Subkoordinator Bidang Hukum, Setditjen
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian
Ketenagakerjaan Mohammad Ikrar mengatakan, ada hak istirahat bagi pekerja yang sakit.
Sebab secara alamiah manusia, termasuk di dalamnya pekerja aau karyawan tidak menutup
kemungkinan dapat mengalami sakit.
"Kalau yang namanya sakit itu kan gak bisa ditolak. Dalam konteks hubungan kerja juga dalam
konvensi ILO juga diatur perlindungan bagi pekerja yang mengalami sakit," kata Ikrar, kepada
Kompas.com, Selasa (1/6/2021).
ILO merupakan Organisasi Perburuhan Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) yang khusus menangani ketenagakerjaan.
Hak istirahat bagi pekerja yang sakit tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja "Kalau dalam UndangUndang 13, UU Cipta Kerja itu juga ada landasan. Mengatur ada perlindungan bagi pekerja/buruh
yang sakit," terang Ikrar.
Izin sakit yang diberikan pada karyawan telah diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang dinyatakan sebagai berikut:
(1).
Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan; (2). Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah
apabila: Selain itu, Pasal 153 UU Ketenagakerjaan menegaskan dua poin penting terkait PHK dan
cuti sakit, yakni: Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan
alasan pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama
waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
Izin sakit pekerja yang disebut menyabotese bisnis perusahaan, menurut Ikrar, juga harus
melihat kembali mekanisme yang diterapkan perusahaan tersebut.
"Harus ada mekanisme pengaturan bagaimana izin sakit itu. Dalam beberapa perusahaan diatur,
misalnya ada surat izin dokter dan surat sakit," ujar Ikrar.
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Sabotase atau izin sakit palsu tidak akan terjadi jika perusahaan memiliki mekanisme yang jelas.
"Kalau mekanismenya jelas, pandangan pekerja sakit akan menyabotase perusahaan, saya pikir
itu tidak berdasar juga ya," imbuh Ikrar.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono.
Menurut Kahar, menganggap pekerja yang izin sakit mensabotase bisnis terlalu berlebihan.
"Karena tidak ada orang yang mau sakit kan. Kalau dia benar-benar sakit ya harus diberikan
istirahat," ucap Kahar, saat dihubungi terpisah oleh Kompas.com, Selasa (1/6/2021).
Bahkan, menurut undang-undang yang berlaku, pekerja yang sakit harus tetap diberi upah dan
tidak boleh diberi Penahanan Hak Kerja (PHK).
"Kalau perusahaan tidak membayar upah buruh yang tidak masuk kerja karena sakit, itu ada
sanksi pidananya. Begitu juga ketika perusahaan melakukan PHK karena buruhnya sedang sakit,"
jelas Kahar.
Pekerja/buruh tetap mendapat upah bahkan jika sakit berulang sampai 12 bulan.
Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Nomor 2021, pekerja/buruh yang sakit tetap
berhak mendapatkan upah.
Pada Pasal 40 ayat (3) huruf a, rincian upah bagi pekerja sakit, meliputi: "Tentu saja definisi
sakit, yang punya otoritas untuk menentukan apakah si buruh sakit atau tidak kan dokter," imbuh
Kahar.
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neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang juga harus diperhatikan adalah, memastikan hak-hak
ribuan pekerja Giant tersebut terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan pesangon
lama yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan. Bukan menggunakan aturan baru yang diatur
dalam omnibus law UU Cipta Kerja. Karena nilai PKB lebih tinggi dari nilai UU Cipta Kerja
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pemerintah harus memikirkan dampak sosial yang terjadi
akibat ribuan pekerja Giant yang ter-PHK di tengah menghadapi kesulitan ekonomi dalam
pandemi Covid-19. Dalam hal ini, Menteri Tenaga Kerja harus mengambil inisiatif sebagai leader,
memanggil paksa manajemen Giant dan Hero Group untuk memastikan batas waktu tanggal
penyelesaian kasus PHK, penyaluran pekerja ke unit usaha Hero Group lainnya, dan membayar
hak-hak buruh yang harus diberikan oleh manajemen Giant dan Hero Group
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hakhak buruhnya? Karena bisa dipastikan Giant dan Hero Group tidak membayar kompensasi atau
pesangon bagi buruh UMKM yang ter PHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus
tanggungjawab untuk mencarikan solusi bagi ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Penutupan perusahaan yang terjadi di Giant, PT Freetrend,
dan PT Lawe Adya Prima yang menyebabkan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan itu,
membuktikan pemerintah tak berdaya memberikan kepastian terhadap dunia usaha dan buruh
yang sedang bekerja. Jangankan investasi baru masuk ke Indonesia, investasi yang sudah ada
saja keluar dari Indonesia dan menyebabkan puluhan ribu pekerja di tiga perusahaan tersebut
ter-PHK. Omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan bukan jawaban yang
dibutuhkan oleh para pekerja dan investor untuk bisa berusaha di Indonesia. Padahal pemerintah
menggembar-gemborkan ketika omnibus law disahkan tidak ada PHK dan mendatangkan
investasi yang membuka lapangan kerja

Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, meminta Menteri Tenaga
Kerja, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Menteri Perindustrian memikirkan nasib para pekerja
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UMKM yang bermitra dengan Giant sebagai pemasok barang-barang yang dijual di supermarket
kelompok Hero Group tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK
Indonesia dan Serikat Pekerja Hero Group, ada ratusan bahkan ribuan pekerja UMKM yang
menjadi rantai pemasok (Supply Chain) ke gerai Giant yang ada di seluruh Indonesia.

GIANT TUMBANG, NASIB RATUSAN UMKM TERANCAM
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, meminta Menteri Tenaga
Kerja, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Menteri Perindustrian memikirkan nasib para pekerja
UMKM yang bermitra dengan Giant sebagai pemasok barang-barang yang dijual di supermarket
kelompok Hero Group tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK Indonesia dan Serikat Pekerja Hero
Group, ada ratusan bahkan ribuan pekerja UMKM yang menjadi rantai pemasok (Supply Chain)
ke gerai Giant yang ada di seluruh Indonesia.
Dengan tumbangnya sang raksasa Giant, kata Said Iqbal, mengakibatkan ribuan pekerja
kehilangan pekerjaan akibat UMKM yang menjadi pemasok barang binasa bersamaan dengan
tumbangnya sang raksasa.
Oleh karena itu, ada dua bagian besar yang harus diselesaikan oleh ketiga kementerian tersebut
di atas. Bagian pertama, bagaimana menyalurkan hampir 3.000-an karyawan Giant yang terPHK ke unit usaha Hero Group lainnya semaksimal mungkin, seperti Hero Supermaket, Guardian,
dan IKEA.
"Yang juga harus diperhatikan adalah, memastikan hak-hak ribuan pekerja Giant tersebut
terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan pesangon lama yang ada di dalam UU
Ketenagakerjaan. Bukan menggunakan aturan baru yang diatur dalam omnibus law UU Cipta
Kerja. Karena nilai PKB lebih tinggi dari nilai UU Cipta Kerja," kata Said Iqbal melalui siaran pers,
Jakarta, Selasa (1/6).
"Pemerintah harus memikirkan dampak sosial yang terjadi akibat ribuan pekerja Giant yang terPHK di tengah menghadapi kesulitan ekonomi dalam pandemi Covid-19. Dalam hal ini, Menteri
Tenaga Kerja harus mengambil inisiatif sebagai leader, memanggil paksa manajemen Giant dan
Hero Group untuk memastikan batas waktu tanggal penyelesaian kasus PHK, penyaluran pekerja
ke unit usaha Hero Group lainnya, dan membayar hak-hak buruh yang harus diberikan oleh
manajemen Giant dan Hero Group," lanjutnya.
Bagian kedua, pemerintah wajib membantu ratusan bahkan ribuan pelaku usaha UMKM sebagai
rantai pemasok ke Giant yang kehilangan usahanya. Di samping ribuan buruh di industri UMKM
yang juga ikut ter PHK juga harus mendapatkan hak-haknya, seperti pesangon, kompensasi, dan
upah terakhir.
"Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hak-hak buruhnya? Karena bisa dipastikan
Giant dan Hero Group tidak membayar kompensasi atau pesangon bagi buruh UMKM yang ter
PHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus tanggungjawab untuk mencarikan solusi bagi
ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK," kata Said Iqbal.
Selanjutnya KSPI akan terus berjuang untuk mendesak pemerintah agar ikut bertanggungjawab
terhadap hak-hak buruh Giant yang ter-PHK dan hak-hak buruh UMKM yang kehilangan
pekerjaan karena rantai pasoknya diputus oleh Giant. PHK ribuan orang di tengah pandemi
Covid-19 ini membuktikan, omnibus law tidak bisa menjadi solusi untuk memastikan buruh tidak
kehilangan pekerjaan.
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Kasus penutupan Giant yang berdampak pada PHK puluhan ribu pekerja Giant dan UMKM
menjelaskan fakta bahwa omnibus law UU Cipta Kerja bukan solusi terhadap peningkatan
investasi di Indonesia. Bahkan sebelumnya, PT Freetrend di Kabupaten Tanggerang tutup dan
mem-PHK 7.800 pekerja. Begitu pun PT Lawe Adya Prima di Kota Bandung yang mem-PHK 1.200
orang pekerja.
"Penutupan perusahaan yang terjadi di Giant, PT Freetrend, dan PT Lawe Adya Prima yang
menyebabkan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan itu, membuktikan pemerintah tak
berdaya memberikan kepastian terhadap dunia usaha dan buruh yang sedang bekerja.
Jangankan investasi baru masuk ke Indonesia, investasi yang sudah ada saja keluar dari
Indonesia dan menyebabkan puluhan ribu pekerja di tiga perusahaan tersebut ter-PHK. Omnibus
law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan bukan jawaban yang dibutuhkan oleh
para pekerja dan investor untuk bisa berusaha di Indonesia. Padahal pemerintah menggembargemborkan ketika omnibus law disahkan tidak ada PHK dan mendatangkan investasi yang
membuka lapangan kerja," tegas Said Iqbal.
Bercermin dari kasus Giant, PT Freetrend, dan PT Lawe Adya Prima ini, KSPI mendesak hakim
Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mencabut UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan yang semakin membuat posisi buruh semakin sulit dan dimiskinkan secara
struktural.
[bim].
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) On behalf of the Indonesian government, we
express our most appreciation to the Korean government for the good bilateral cooperation,
particularly in the field of manpower
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Therefore, intensive and effective coordination
and cooperation between the two governments are needed to discuss the issues of manpower
and protection of Indonesian crew members and employers in Korea

Ringkasan
Indonesia and South Korea agreed to enhance the protection of the Indonesian fishing ship's
crew (AKPI) who work on Korean coastal fishing vessels following the signing of a pact between
both officials, Monday, May 31. During a virtual ceremony, signing on behalf of Indonesia was
Manpower Minister Ida Fauziyah, while South Korea was signed by its Ocean and Fisheries
Minister Seong-Hyeok Moon.

INDONESIA, SOUTH KOREA AGREE TO PROTECT FISHING VESSEL CREWS
JAKARTA, - Indonesia and South Korea agreed to enhance the protection of the Indonesian
fishing ship's crew (AKPI) who work on Korean coastal fishing vessels following the signing of a
pact between both officials, Monday, May 31.
During a virtual ceremony, signing on behalf of Indonesia was Manpower Minister Ida Fauziyah,
while South Korea was signed by its Ocean and Fisheries Minister Seong-Hyeok Moon.
"On behalf of the Indonesian government, we express our most appreciation to the Korean
government for the good bilateral cooperation, particularly in the field of manpower," Ida said.
Also read : Foreign Ministry Repatriates Five Indonesian Crew Members, One Body Stranded
Abroad There is an urgent need for the memorandum of understanding (MoU) given the
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vulnerability of the Indonesian crew members employed by fishing vessels, she added. Moreover,
the Covid-19 pandemic has caused another issue that added to the existing problems faced by
Indonesian migrant workers, particularly the crew members.
Ida went on to explain that bilateral cooperation is necessary to control the mechanism of
migrant worker placement and improving the protection of employees' and employers' rights.
"Therefore, intensive and effective coordination and cooperation between the two governments
are needed to discuss the issues of manpower and protection of Indonesian crew members and
employers in Korea."
Also read : Government Raises Concern over Plight of Indonesian Fishing Crew South Korea is
one of the most attractive countries for Indonesian migrant workers. According to data provided
by Korean immigration, 5,343 Indonesian crew members worked for Korean fishing vessels
above 20 tons as of April 30, 2020.
Ida hoped that the signing of the MoU could further strengthen the bilateral cooperation between
Indonesia and South Korea, starting from a better recruitment and placement process which will
be carried out through a government-to-government (G-to-G) scheme.
(Writer:
Kiki
Safitri
|
Editor:
Bambang
P.
Jatmiko)
Source:
https://money.kompas.com/read/2021/05/31/201200326/-ri-dan-korsel-sepakati-perjanjianperlindungan-awak-kapal-perikanan-indonesia.
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positive - Lai Chaosen (Vice President, Huawei Indonesia) Selain menjadikan ribuan pekerja
merasa aman dan terlindungi dengan baik saat mereka memasang, menambah, dan memelihara
jaringan di lokasi-lokasi berisiko tinggi, kami juga memastikan konektivitas jaringan tetap
tersedia untuk mendukung percepatan transformasi digital di berbagai pasca pandemi
negative - Lai Chaosen (Vice President, Huawei Indonesia) Setiap pekerjaan terlebih dulu harus
mendapat otorisasi dari manajemen Huawei dan dari pihak manajemen pelanggan kami guna
menjaga agar angka kecelakaan dan terjadinya kasus penularan tetap nihil
positive - Hery Sutanto, S.T., M.M, (Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja) Best-practises dari Huawei dapat diadopsi dan dijadikan standar oleh industri
TIK dalam membangun sistem manajemen EHS yang lebih kuat dan ketat sebagai bagian dari
upaya strategis menanggulangi pandemi secara efektif
positive - Desmond Cheung (Chief Technology Officer of Hutchison) Ini sangat penting bagi
mereka yang bekerja atau belajar dari rumah dengan mengandalkan komunikasi seluler secara
intensif. Di tengah situasi pandemi yang menantang ini, kami berterima kasih karena Huawei
sangat mematuhi pedoman kesehatan dan keselamatan yang mampu memberikan perlindungan
yang memuaskan baik kepada karyawan mereka maupun para pekerja subkontraktor, terutama
mereka yang bekerja di lapangan dan melakukan perjalanan ke berbagai daerah

Ringkasan
Masa pandemi telah menjadikan tantangan dan risiko dari aktivitas pemeliharaan jaringan
telekomunikasi dan konektivitas bagi para pekerja lapangan meningkat. Sebab, banyak
perlengkapan jaringan berada di lokasi-lokasi berisiko tinggi seperti rumah sakit-rumah sakit
rujukan COVID-19 dan area-area di sekitarnya. Sebelum pandemi terjadi, Huawei Indonesia telah
menerapkan keselamatan kerja dan kesehatan sebagai bentuk pengejawantahan atas
penghargaan dan pengakuan internasional yang telah diterimanya selama ini. Pada tahun 2017,
Huawei menjadi penyedia solusi TIK pertama di Indonesia yang menerima zero-accident award
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dari pemerintah. Huawei juga berhasil mempertahankan capaian tersebut selama empat tahun
berturut-turut.

TEKNOLOGI HUAWEI WUJUDKAN SISTEM KESELAMATAN KERJA NIHIL
KECELAKAAN
Jakarta - Masa pandemi telah menjadikan tantangan dan risiko dari aktivitas pemeliharaan
jaringan telekomunikasi dan konektivitas bagi para pekerja lapangan meningkat. Sebab, banyak
perlengkapan jaringan berada di lokasi-lokasi berisiko tinggi seperti rumah sakit-rumah sakit
rujukan COVID-19 dan area-area di sekitarnya.
Huawei memperkenalkan sistem keselamatan dan kesehatan baru berbasis teknologi kecerdasan
artifisial (AI), menetapkan prosedur standar tertinggi yang ketat guna menghadirkan
perlindungan optimal setiap harinya kepada lebih dari 10.000 pekerja lapangan, baik dari Huawei
maupun dari subkontraktor yang menjadi mitra Huawei.
Sistem ini terbukti mampu mewujudkan tingkat kecelakaan dan infeksi nihil atau zero accident
dan zero health infection.
"Selain menjadikan ribuan pekerja merasa aman dan terlindungi dengan baik saat mereka
memasang, menambah, dan memelihara jaringan di lokasi-lokasi berisiko tinggi, kami juga
memastikan konektivitas jaringan tetap tersedia untuk mendukung percepatan transformasi
digital di berbagai pasca pandemi," kata Lai Chaosen, Vice President, Huawei Indonesia, dalam
siaran resmi, Selasa.
Dia melanjutkan, laporan nihil kecelakaan adalah bukti dari kuatnya komitmen "I DO CREATE"
dalam mengontribusikan pendayagunaan teknologi terdepan Huawei untuk meningkatkan sistem
keselamatan kerja dan menciptakan nilai melalui penerapan prosedur keselamatan dan
kesehatan kerja yang sangat ketat.
Selama pandemi, melalui komitmen "I DO CREATE", Huawei juga telah mengontribusikan
kepakarannya di bidang-bidang teknis dan menghadirkan solusi diagnostik yang diperkuat
teknologi Cloud dan AI bagi para dokter dan tenaga medis di RSPAD Gatot Soebroto dan
PERTAMEDIKA. Solusi-solusi tersebut terbukti efektif sehubungan dengan kemampuannya
melakukan diagnosis COVID-19 enam kali lebih cepat dengan tingkat akurasi hingga 93 persen.
Selain "I DO CREATE", Huawei juga menggelar serangkaian kampanye lainnya yang berada di
bawah payung komitmen yang sama, yaitu "I DO". Melalui "I DO CARE, I DO CONTRIBUTE, I
DO COLLABORATE," Huawei menyelenggarakan berbagai program kolaborasi multiple helix
tentang inovasi teknologi Huawei untuk memberikan sumbangsih dan mengembalikan manfaat,
khususnya kepada komunitas dan kepada negara pada umumnya.
Menurut Lai Chaosen, sistem yang diperkuat teknologi AI dan pemantauan jarak jauh mencakup
peta komprehensif yang dibuat berdasarkan tingkat risiko. Semakin tinggi risikonya, semakin
ketat protokol kesehatan dan persyaratan keselamatan yang diterapkan. Sistem tersebut
bertujuan untuk memastikan kepatuhan pekerja lapangan terhadap protokol kesehatan, seperti
mengenakan masker, pakaian dan kacamata pelindung, helm, dan mengikuti persyaratan
lainnya.
Peta tersebut mencantumkan peralatan telekomunikasi yang terletak di lokasi rumah sakit
rujukan COVID-19 sebagai zona merah atau yang berisiko tinggi. Setidaknya ada 621 rumah
sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia yang semuanya tercakup di dalam peta Huawei. Di
luar zona merah terdapat zona kuning yang menunjukkan area dalam radius 250 meter dari zona
merah dan zona biru untuk menandai zona di luar kuning dan merah.
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"Setiap pekerjaan terlebih dulu harus mendapat otorisasi dari manajemen Huawei dan dari pihak
manajemen pelanggan kami guna menjaga agar angka kecelakaan dan terjadinya kasus
penularan tetap nihil," Lai Chaosen menegaskan.
Ia menambahkan, bahwa semua zona dimonitor secara ketat selama proses penggelaran,
pemeliharaan, hingga penerapan keamanan pada jaringan telekomunikasi.
Sebelum pandemi terjadi, Huawei Indonesia telah menerapkan keselamatan kerja dan kesehatan
sebagai bentuk pengejawantahan atas penghargaan dan pengakuan internasional yang telah
diterimanya selama ini. Pada tahun 2017, Huawei menjadi penyedia solusi TIK pertama di
Indonesia yang menerima zero-accident award dari pemerintah. Huawei juga berhasil
mempertahankan capaian tersebut selama empat tahun berturut-turut.
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan apresiasi atas kuatnya komitmen Huawei dalam
membangun kesadaran terhadap sistem manajemen yang menjunjung tinggi kepatuhan
terhadap perlindungan lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan saat bekerja ( EHS Environment, Health, and Safety ) bagi pekerja Huawei serta pekerja subkontraktor.
Hery Sutanto, S.T., M.M, Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, mengatakan, "Best-practises dari Huawei dapat diadopsi dan dijadikan standar oleh
industri TIK dalam membangun sistem manajemen EHS yang lebih kuat dan ketat sebagai bagian
dari upaya strategis menanggulangi pandemi secara efektif." Pandangan senada dengan
pemerintah tentang efektivitas Huawei dalam sistem keselamatan kerja juga diungkapkan oleh
perwakilan operator yang menjadi mitra Huawei.
Desmond Cheung, Chief Technology Officer of Hutchison, mengungkapkan, "Kami memberikan
apreasiasi atas kontribusi yang terus diberikan Huawei di tengah situasi pandemi COVID-19 yang
sulit. Huawei terus mengelola proyek-proyek perluasan, menghadirkan layanan pemeliharaan
dan operasional dengan kualitas yang tetap terjaga guna mendukung terselenggaranya layanan
komunikasi bergerak bagi masyarakat Indonesia serta mendukung komitmen pemerintah." "Ini
sangat penting bagi mereka yang bekerja atau belajar dari rumah dengan mengandalkan
komunikasi seluler secara intensif. Di tengah situasi pandemi yang menantang ini, kami
berterima kasih karena Huawei sangat mematuhi pedoman kesehatan dan keselamatan yang
mampu memberikan perlindungan yang memuaskan baik kepada karyawan mereka maupun
para pekerja subkontraktor, terutama mereka yang bekerja di lapangan dan melakukan
perjalanan ke berbagai daerah." Di samping menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan
kerja berbasis AI, Huawei juga menyediakan pelatihan mengenai prosedur keselamatan kerja di
area-area yang punya risiko penularan COVID-19 yang tinggi dan menyediakan fasilitas bagi
para pekerja agar sesuai dengan protokol kesehatan, seperti pemakaian personal protective
equipment (PPE) lengkap. Huawei juga secara rutin memeriksa kesehatan seluruh pekerja.
Selama penerapan sistem tersebut, Huawei juga meninjau dan memantau secara digital
menggunakan teknologi AI dan pemberlakuan proses perizinan yang ketat dari pihak
manajemen.
Menjamin keselamatan karyawan Huawei sendiri beserta karyawan dari mitra-mitranya akan
selalu menjadi fokus. Huawei berkomitmen untuk terus menghadirkan teknologi dan layanan
berkelas dunia, sekaligus kepedulian tinggi terhadap keselamatan seluruh karyawan dengan
menghadirkan lingkungan kerja aman dan bersahabat dengan memanfaatkan teknologi canggih.
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neutral - Jakwan (Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi, Serikat Pekerja Hero Supermarket
(SPHS)) Alhamdulillah manajemen kooperatif
positive - Patrik Lindvall (Presdir PT Hero Supermarket Tbk) Gerai Giant lainnya akan dengan
berat hati ditutup pada akhir Juli 2021 walaupun negosiasi terkait potensi pengalihan kepemilikan
sejumlah gerai Giant kepada pihak ketiga masih berlangsung

Ringkasan
Dialog bipartit antara manajemen dan pekerja PT Hero Supermarket Tbk masih berjalan sampai
hari ini terkait penutupan gerai Giant. Serikat pekerja bersyukur karena proses dialog sejauh ini
berjalan dengan lancar. "Alhamdulillah manajemen kooperatif," kata Ketua Majelis Pertimbangan
Organisasi, Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS) Jakwan saat dihubungi di Jakarta, Selasa,
1 Juni 2021.

DIALOG BIPARTIT PENUTUPAN GIANT, SERIKAT PEKERJA: MANAJEMEN
KOOPERATIF
TEMPO.CO, Jakarta - Dialog bipartit antara manajemen dan pekerja PT Hero Supermarket Tbk
masih berjalan sampai hari ini terkait penutupan gerai Giant. Serikat pekerja bersyukur karena
proses dialog sejauh ini berjalan dengan lancar.
"Alhamdulillah manajemen kooperatif," kata Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi, Serikat
Pekerja Hero Supermarket (SPHS) Jakwan saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021.
Sebelumnya, Hero sebagai pengelola gerai telah memutuskan untuk menutup seluruh cabang
Giant per Juli 2021. Presiden Direktur Hero Supermarket, Patrik Lindvall, menyebutkan,
keputusan menutup seluruh gerai Giant merupakan tindak lanjut dari perubahan fokus strategi
bisnis perusahaan.
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"Gerai Giant lainnya akan dengan berat hati ditutup pada akhir Juli 2021 walaupun negosiasi
terkait potensi pengalihan kepemilikan sejumlah gerai Giant kepada pihak ketiga masih
berlangsung," kata Patrik melalui keterangan resmi, Selasa, 25 Mei 2021.
Serikat Pekerja juga sudah menampung keinginan dari para karyawan Giant. Sebagian memang
ingin berhenti bekerja di Giant dengan uang pesangon. Tapi sebagian lain masih tetap ingin
bekerja di unit bisnis lainnya milik Hero Supermarket.
Menurut Jakwan, penyelesaian terhadap pekerja Giant ini mengacu pada Perjanjian Kerja
Bersama (PKB). Menurut dia, PKB ini berikut nilai pesangonnya masih mengacu pada UU Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukan UU Cipta Kerja.
Selain dengan manajemen, Serikat Pekerja juga sudah bertemu dengan Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri. Pertemuan berlangsung pada Jumat, 28 Mei 2021 di Kantor Kemenaker.
Mereka berdiskusi soal dampak dari pemutusan kerja karyawan Giant ini, prosesnya, sampai
upaya preventif yang bisa dilakukan. Selanjutnya, kata Jakwa, Kemnaker telah mempersiapkan
agenda untuk bertemu dengan manajemen Hero Supermarket juga.
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neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang juga harus diperhatikan adalah, memastikan hak-hak
ribuan pekerja Giant tersebut terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan pesangon
lama yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan. Bukan menggunakan aturan baru yang diatur
dalam omnibus law UU Cipta Kerja. Karena nilai PKB lebih tinggi dari nilai UU Cipta Kerja
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hakhak buruhnya? Karena bisa dipastikan Giant dan Hero Group tidak membayar konpensasi atau
pesangon bagi buruh UMKM yang ter PHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus
tanggungjawab untuk mencarikan solusi bagi ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK

Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah, dalam
hal ini Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Menteri Perindustrian
memikirkan nasib para pekerja UMKM yang bermitra dengan Giant sebagai pemasok barangbarang yang dijual di supermarket kelompok Hero Group tersebut. Berdasarkan informasi yang
diterima KSPI dari DPP ASPEK Indonesia dan Serikat Pekerja Hero Group, ada ratusan bahkan
ribuan pekerja UMKM yang menjadi rantai pemasok (Supply Chain) ke gerai Giant yang ada di
seluruh Indonesia.

KSPI MINTA PEMERINTAH PERHATIKAN PEKERJA UMKM YANG BERMITRA DENGAN
GIANT
KSPI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja UMKM Yang Bermitra Dengan Giant Laporan: Idham
Anhari Selasa, 01 Juni 2021, 12:55 WIB Salah satu gerai GIant yang tutup/Net Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah, dalam hal ini
Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Menteri Perindustrian memikirkan
49

nasib para pekerja UMKM yang bermitra dengan Giant sebagai pemasok barang-barang yang
dijual di supermarket kelompok Hero Group tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK Indonesia dan Serikat Pekerja Hero
Group, ada ratusan bahkan ribuan pekerja UMKM yang menjadi rantai pemasok (Supply Chain)
ke gerai Giant yang ada di seluruh Indonesia.
Dengan tumbangnya sang raksasa "Giant", kata Said Iqbal, mengakibatkan ribuan pekerja
kehilangan pekerjaan akibat UMKM yang menjadi pemasok barang binasa bersamaan dengan
tumbangnya sang raksasa.
Oleh karena itu, ada dua bagian besar yang harus diselesaikan oleh ketiga kementerian tersebut
di atas. Bagian pertama, bagaimana menyalurkan hampir 3.000-an karyawan Giant yang terPHK ke unit usaha Hero Group lainnya semaksimal mungkin, seperti Hero Supermaket, Guardian,
dan IKEA.
"Yang juga harus diperhatikan adalah, memastikan hak-hak ribuan pekerja Giant tersebut
terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan pesangon lama yang ada di dalam UU
Ketenagakerjaan. Bukan menggunakan aturan baru yang diatur dalam omnibus law UU Cipta
Kerja. Karena nilai PKB lebih tinggi dari nilai UU Cipta Kerja," kata Said Iqbal dalam keterangan
tertulis, Selasa (1/6).
Iqbal mengharapkan, pemerintah memikirkan dampak sosial yang terjadi akibat ribuan pekerja
Giant yang ter-PHK di tengah menghadapi kesulitan ekonomi dalam pandemi Covid-19. Dalam
hal ini, Menteri Tenaga Kerja harus mengambil inisiatif sebagai leader, memanggil paksa
manajemen Giant dan Hero Group untuk memastikan batas waktu tanggal penyelesaian kasus
PHK, penyaluran pekerja ke unit usaha Hero Group lainnya, dan membayar hak-hak buruh yang
harus diberikan oleh menajamenen Giant dan Hero Group.
Bagian kedua, pemerintah wajib membantu ratusan bahkan ribuan pelaku usaha UMKM sebagai
rantai pemasok ke Giant yang kehilangan usahanya. Di samping ribuan buruh di industri UMKM
yang juga ikut ter PHK juga harus mendapatkan hak-haknya, seperti pesangon, konpensasi, dan
upah terakhir.
"Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hak-hak buruhnya? Karena bisa dipastikan
Giant dan Hero Group tidak membayar konpensasi atau pesangon bagi buruh UMKM yang ter
PHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus tanggungjawab untuk mencarikan solusi bagi
ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK," kata Said Iqbal.
KSPI akan terus berjuang untuk mendesak pemerintah agar ikut bertanggungjawab terhadap
hak-hak buruh Giant yang ter-PHK dan hak-hak buruh UMKM yang kehilangan pekerjaan karena
rantai pasoknya diputus oleh Giant.
Ditegaskan, PHK ribuan orang di tengah pandemi Covid-19 ini membuktikan, omnibus law tidak
bisa menjadi solusi untuk memastikan buruh tidak kehilangan pekerjaan.
Ratusan Buruh Gelar Aksi Solidaritas Untuk Palestina Di Depan Kedubes AS Kasus penutupan
Giant yang berdampak pada PHK puluhan ribu pekerja Giant dan UMKM menjelaskan fakta
bahwa omnibus law UU Cipta Kerja bukan solusi terhadap peningkatan investasi di Indonesia.
Bahkan sebelumnya, PT Freetrend di Kabupaten Tanggerang tutup dan mem-PHK 7.800 pekerja.
Begitu pun PT Lawe Adya Prima di Kota Bandung yang mem-PHK 1.200 orang pekerja.
EDITOR: IDHAM ANHARITag: KSPI BURUH PEKERJA GIANT.
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan tumbangnya sang raksasa Giant mengakibatkan
ribuan pekerja kehilangan pekerjaan akibat UMKM yang menjadi pemasok barang binasa
bersamaan dengan tumbangnya sang raksasa
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hakhak buruhnya? Karena bisa dipastikan Giant dan Hero Group tidak membayar kompensasi atau
pesangon bagi buruh UMKM yang ter-PHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus tanggung
jawab untuk mencarikan solusi bagi ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dalam hal ini, Menteri Tenaga Kerja harus mengambil
inisiatif memanggil paksa manajemen Giant dan Hero Group untuk memastikan batas waktu
tanggal penyelesaian kasus PHK, penyaluran pekerja ke unit usaha Hero Group lainnya, dan
membayar hak-hak buruh yang harus diberikan
positive - Patrik Lindvall (Presdir PT Hero Supermarket Tbk) Seperti bisnis mumpuni lainnya,
kami terus beradaptasi terhadap dinamika pasar dan tren pelanggan yang terus berubah,
termasuk menurunnya popularitas format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir di
Indonesia, sebuah tren yang juga terlihat di pasar global
neutral - Diky Risbianto (Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk)
Kami belum bisa memberi tahu jumlah karyawan kami yang terdampak (penutupan gerai Giant)
karena bergantung pada perubahan gerai Giant ke lini bisnis kami yang lain atau pengalihan
kepemilikan gerai ke brand ritel lain

Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) mengungkapkan ratusan hingga ribuan pekerja
UMKM berpotensi terdampak penutupan ritel modern, Giant. Mereka yang terdampak merupakan
pekerja UMKM pemasok barang-barang yang dijual di hypermarket tersebut.
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GIANT TUMBANG, RIBUAN PEKERJA UMKM DISEBUT IKUT KENA GETAH
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) mengungkapkan ratusan hingga ribuan
pekerja UMKM berpotensi terdampak penutupan ritel modern, Giant. Mereka yang terdampak
merupakan pekerja UMKM pemasok barang-barang yang dijual di hypermarket tersebut.
Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan ribuan pekerja UMKM tersebut terancam kehilangan
pekerjaannya imbas berhentinya pasokan ke Giant usai penutupannya.
"Dengan tumbangnya sang raksasa Giant mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan
akibat UMKM yang menjadi pemasok barang binasa bersamaan dengan tumbangnya sang
raksasa," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (1/6).
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah membantu para pelaku UMKM pemasok Giant yang
kehilangan usahanya. Ia juga berharap para pekerja UMKM yang terancam PHK harus
mendapatkan hak-haknya, seperti pesangon, kompensasi, dan upah terakhir.
"Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hak-hak buruhnya? Karena bisa dipastikan
Giant dan Hero Group tidak membayar kompensasi atau pesangon bagi buruh UMKM yang terPHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus tanggung jawab untuk mencarikan solusi bagi
ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK," katanya.
Pengelola Giant, PT Hero Supermarket Tbk mengumumkan bakal menutup seluruh gerai Giant
pada akhir Juli 2021. Namun, perusahaan belum mengungkapkan jumlah pekerja terdampak
penutupan tersebut.
Said mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pekerja
Giant yang kena PHK mendapatkan hak-haknya.
Ia memperkirakan jumlah pegawai Giant yang kena PHK mencapai 3 ribu orang. Solusi lainnya,
kata dia, pekerja tersebut disalurkan kepada unit usaha Hero Group lainnya seperti Hero
Supermarket, Guardian, dan IKEA.
"Dalam hal ini, Menteri Tenaga Kerja harus mengambil inisiatif memanggil paksa manajemen
Giant dan Hero Group untuk memastikan batas waktu tanggal penyelesaian kasus PHK,
penyaluran pekerja ke unit usaha Hero Group lainnya, dan membayar hak-hak buruh yang harus
diberikan," ujarnya.
Direktur Utama PT Hero Supermarket Tbk Patrik Lindvall menyebut penyebab penutupan Giant
lantaran perusahaan akan memfokuskan bisnis ke merek dagang lain yang memiliki potensi
bertumbuh lebih tinggi, seperti IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Nantinya, Hero Group
akan mengubah lima gerai Giant menjadi IKEA, juga mempertimbangkan untuk mengubah
sejumlah gerai Giant menjadi gerai Hero Supermarket.
"Seperti bisnis mumpuni lainnya, kami terus beradaptasi terhadap dinamika pasar dan tren
pelanggan yang terus berubah, termasuk menurunnya popularitas format hypermarket dalam
beberapa tahun terakhir di Indonesia, sebuah tren yang juga terlihat di pasar global," jelasnya
dalam keterangan resmi.
Terpisah, Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk Diky Risbianto
menyatakan perseroan belum mengetahui jumlah pekerja terdampak penutupan Giant. Dia
menyebut pihaknya membuka kesempatan kepada karyawan terdampak untuk melamar
pekerjaan di lini bisnis perusahaan yang lain, seperti Guardian, IKEA, dan Hero Supermarket.
"Kami belum bisa memberi tahu jumlah karyawan kami yang terdampak (penutupan gerai Giant)
karena bergantung pada perubahan gerai Giant ke lini bisnis kami yang lain atau pengalihan
kepemilikan gerai ke brand ritel lain," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di
Indonesia mencapai 92.058 orang per Mei 2021. Para TKA tersebut bekerja pada kawasan
industri hingga proyek infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Masih tingginya TKA
asing bukan tanpa sebab. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Binsar Pandjaitan
menjelaskan, bila tenaga kerja lokal belum mampu mengikuti pesatnya perkembangan teknologi
dan kebutuhan skill yang diminta. Maka dari itu, tahap awal, ia mengizinkan pekerja asing
bekerja di Indonesia untuk sektor yang membutuhkan SDM mumpuni.

LUHUT BICARA SOAL PEKERJA ASING DI RI: KARENA SDM KITA BELUM SIAP
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di
Indonesia mencapai 92.058 orang per Mei 2021. Para TKA tersebut bekerja pada kawasan
industri hingga proyek infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Masih tingginya TKA
asing bukan tanpa sebab.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, bila tenaga
kerja lokal belum mampu mengikuti pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan skill yang
diminta. Maka dari itu, tahap awal, ia mengizinkan pekerja asing bekerja di Indonesia untuk
sektor yang membutuhkan SDM mumpuni.
"Kenapa kita pakai tenaga asing. Sebenarnya enggak bisa tidak. Kita memang belum siap," kata
Luhut dalam acara HUT ke-20 Yayasan Del di Gedung Sopo Del, Jakarta Selatan, Senin (31/5).
"Kalau Anda jujur. Mana sih ada Politeknik di Indonesia yang bagus dalam bidang teknologi
selama kita merdeka? Hampir tidak ada. Kita buat, bersabar dan perlu terobosan," sebutnya.
Sambil mengizinkan TKA bekerja di perusahaan asing yang beroperasi dan berinvestasi di Tanah
Air, pemerintah secara paralel membangun Politeknik teknologi. Politeknik dibangun pada setiap
kawasan industri baru seperti di kawasan Morowali dan Wedabe di Sulawesi.
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Pembangunan pusat pendidikan itu untuk program transfer teknologi dan percepatan kesiapan
SDM lokal yang membutuhkan waktu. Politeknik itu juga berkolaborasi dengan perusahaan asing
di kawasan industri.
"(Mempersiapkan SDM) itu, butuh 10 tahun kelihatan buahnya. Sekarang baru 5 tahun di
Morowali, Politeknik sudah jalan. Sekarang Wedabe bikin juga," sambungnya.
Guna menjaga kualitas Politeknik tersebut, Luhut juga menggandeng para profesor senior dari
kampus terbaik di Tanah Air untuk menjadi tenaga pendidik di sana.
Ia mengakui pembangunan Politeknik telah memperoleh restu Presiden Jokowi. Luhut optimistis,
para lulusan Politeknik berbasis teknologi bakal siap mendukung produksi dan riset center
pengembangan baterai litium untuk kendaraan listrik yang beroperasi awal 2024.
"Kita sedang kerjakan, sedang jalan 2023 akhir atau 2024 awal, Produksi litium baterai sendiri
dan research center," ungkapnya.
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan tumbangnya sang raksasa, Giant, mengakibatkan
ribuan pekerja kehilangan pekerjaan akibat UMKM yang menjadi pemasok barang binasa
bersamaan dengan tumbangnya sang raksasa
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pemerintah harus memikirkan dampak sosial yang terjadi
akibat ribuan pekerja Giant yang ter-PHK di tengah menghadapi kesulitan ekonomi dalam
pandemi Covid-19

Ringkasan
Seluruh gerai Giant ditutup mulai Juli 2021. Pemerintah diminta memikirkan nasib para pekerja
UMKM yang bermitra dengan Giant sebagai pemasok barang-barang yang dijual di supermarket
kelompok Hero Group tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK
Indonesia dan Serikat Pekerja Hero Group, ada ratusan bahkan ribuan pekerja UMKM yang
menjadi rantai pemasok (Supply Chain) ke gerai Giant yang ada di seluruh Indonesia.

SELURUH GERAI GIANT TUTUP, PEMERINTAH DIMINTA PIKIRKAN NASIB RIBUAN
UMKM
Jakarta Seluruh gerai Giant ditutup mulai Juli 2021. Pemerintah diminta memikirkan nasib para
pekerja UMKM yang bermitra dengan Giant sebagai pemasok barang-barang yang dijual di
supermarket kelompok Hero Group tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK Indonesia dan Serikat Pekerja Hero
Group, ada ratusan bahkan ribuan pekerja UMKM yang menjadi rantai pemasok (Supply Chain)
ke gerai Giant yang ada di seluruh Indonesia.
"Dengan tumbangnya sang raksasa, Giant, mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan
akibat UMKM yang menjadi pemasok barang binasa bersamaan dengan tumbangnya sang
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raksasa," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam
keterangannya, Selasa (1/6/2021).
Menurutnya, ada 2 perkara besar yang harus diselesaikan pemerintah khususnya Menteri Tenaga
Kerja, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Menteri Perindustrian.
Bagian pertama, bagaimana menyalurkan hampir 3.000-an karyawan Giant yang ter-PHK ke unit
usaha Hero Group lainnya semaksimal mungkin, seperti Hero Supermaket, Guardian, dan IKEA.
Kemudian memastikan hak-hak ribuan pekerja Giant tersebut terbayar sesuai dengan isi PKB
menggunakan aturan pesangon lama yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan.
"Pemerintah harus memikirkan dampak sosial yang terjadi akibat ribuan pekerja Giant yang terPHK di tengah menghadapi kesulitan ekonomi dalam pandemi Covid-19," tegas dia.
Bagian kedua, pemerintah wajib membantu ratusan bahkan ribuan pelaku usaha UMKM sebagai
rantai pemasok ke Giant yang kehilangan usahanya.
Di samping ribuan buruh di industri UMKM yang juga ikut kena PHK juga harus mendapatkan
hak-haknya, seperti pesangon, kompensasi, dan upah terakhir.
KSPI dikatakan akan terus berjuang untuk mendesak pemerintah agar ikut bertanggungjawab
terhadap hak-hak buruh Giant yang ter-PHK dan hak-hak buruh UMKM yang kehilangan
pekerjaan karena rantai pasoknya diputus oleh Giant.
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negative - Jakwan (Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Seluma) Karena nilai pesangon
dianggap lebih menarik
positive - Patrik Lindvall (Presdir PT Hero Supermarket Tbk) Gerai Giant lainnya akan dengan
berat hati ditutup pada akhir Juli 2021 walaupun negosiasi terkait potensi pengalihan kepemilikan
sejumlah gerai Giant kepada pihak ketiga masih berlangsung
neutral - Jakwan (Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Seluma) Alhamdulillah manajemen
kooperatif

Ringkasan
Serikat Pekerja PT Hero Supermarket Tbk (SPHS) telah menampung keinginan dari para
karyawan Giant terkait penutupan gerai yang dilakukan oleh perusahaan. Ternyata, 60 sampai
70 persen dari para karyawan memang ingin menyelesaikan pekerjaan mereka di Giant alias
berhenti kerja dan mendapatkan pesangon. "Karena nilai pesangon dianggap lebih menarik,"
kata Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi SPHS Jakwan saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 1
Juni 2021.

GIANT TUTUP JULI 2021, SERIKAT PEKERJA: 60-70 PERSEN KARYAWAN INGIN
BERHENTI
Jakarta - Serikat Pekerja PT Hero Supermarket Tbk (SPHS) telah menampung keinginan dari
para karyawan Giant terkait penutupan gerai yang dilakukan oleh perusahaan. Ternyata, 60
sampai 70 persen dari para karyawan memang ingin menyelesaikan pekerjaan mereka di Giant
alias berhenti kerja dan mendapatkan pesangon.
"Karena nilai pesangon dianggap lebih menarik," kata Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi
SPHS Jakwan saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021.
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Menurut Jakwan, penyelesaian terhadap pekerja Giant ini mengacu pada Perjanjian Kerja
Bersama (PKB). Menurut dia, PKB ini berikut nilai pesangonnya pun masih mengacu pada UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukan UU Cipta Kerja.
Sebelumnya, Hero sebagai pengelola gerai telah memutuskan untuk menutup seluruh cabang
Giant per Juli 2021. Presiden Direktur Hero Supermarket, Patrik Lindvall, menyebutkan,
keputusan menutup seluruh gerai Giant merupakan tindak lanjut dari perubahan fokus strategi
bisnis perusahaan.
"Gerai Giant lainnya akan dengan berat hati ditutup pada akhir Juli 2021 walaupun negosiasi
terkait potensi pengalihan kepemilikan sejumlah gerai Giant kepada pihak ketiga masih
berlangsung," kata Patrik melalui keterangan resmi, Selasa, 25 Mei 2021.
Meski demikian, sebagian karyawan lain tetap ingin bekerja di unit bisnis lain milik Hero
Supermarket. Peluang ini, kata Jakwan, memang sudah dibuka oleh manajemen. Pasalnya,
beberapa cabang Giant yang tutup akan diubah menjadi gerai Hero maupun IKEA.
Saat ini, dialog bipartit untuk penyelesaian kontrak kerja masih berjalan antara manajemen dan
Serikat Pekerja yang menaungi karyawan Giant tersebut. Serikat pekerja bersyukur karena
proses dialog sejauh ini berjalan dengan lancar. "Alhamdulillah manajemen kooperatif," kata
Jakwan.
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negative - Andre Rosiade (Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra) Saya minta Pak
Menteri melakukan langkah tegas. Pertama, jangan ulangi kejadian berulang Pak Menteri, setiap
lebaran tenaga kerja asingnya datang. Rakyat kita disuruh jangan mudik, tetapi tenaga kerja
asing yang bekerja di smelter-smelter Tiongkok (China) itu datang di saat masyarakat dilarang
mudik
negative - Andre Rosiade (Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra) Tahun lalu seperti itu,
masa tahun ini juga seperti itu. Masa tidak ada rasa pakewuhnya. Apa setelah larangan mudik
selesai, baru mereka boleh hadir tenaga kerja asing itu
negative - Andre Rosiade (Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra) Nah, di saat
masyarakat Indonesia dilarang mudik, lalu kita dipertontonkan tenaga kerja China itu datang ke
Indonesia seakan-akan dia bisa melabrak aturan
neutral - Andre Rosiade (Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra) Jadi ini sudah dua
tahun, tahun lalu dan tahun ini terjadi lagi. Seakan-akan pemerintah tidak memberikan rasa
keadilan kepada masyarakat. Ini tolong Pak Menteri bicara dengan smelter asing. Tolong berikan
rasa keadilan kepada masyarakat
positive - Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi) Saya sampaikan sejak kami menjadi Kepala BKPM
dan pernah ada kesepakatan dengan Menteri Tenaga Kerja, Menkumham dan BPPM. Salah satu
rekomendasi tenaga kerja asing masuk itu dari BKPM. Jadi tenaga kerja asing yang masuk itu
betul-betul punya skill yang dibutuhkan segera dalam rangka penyelesaian pabrik

Ringkasan
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri Investasi Bahlil
Lahadalia menegur smelter asing. Hal ini terkait datangnya ratusan tenaga kerja asing (TKA)
asal China masuk ke Sulawesi Tenggara di tengah kebijakan larangan mudik.
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Permintaan itu disampaikan Andre saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi,
Senin (31/5) kemarin. Andre mengatakan kedatangan WNA asal China saat larangan mudik itu
telah terjadi dalam 2 tahun berturut-turut.

TKA MASUK SAAT DILARANG MUDIK, ANDRE MINTA BAHLIL TEGUR SMELTER
ASING
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri Investasi Bahlil
Lahadalia menegur smelter asing. Hal ini terkait datangnya ratusan tenaga kerja asing (TKA)
asal China masuk ke Sulawesi Tenggara di tengah kebijakan larangan mudik.
Permintaan itu disampaikan Andre saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi,
Senin (31/5) kemarin. Andre mengatakan kedatangan WNA asal China saat larangan mudik itu
telah terjadi dalam 2 tahun berturut-turut.
"Saya minta Pak Menteri melakukan langkah tegas. Pertama, jangan ulangi kejadian berulang
Pak Menteri, setiap lebaran tenaga kerja asingnya datang. Rakyat kita disuruh jangan mudik,
tetapi tenaga kerja asing yang bekerja di smelter-smelter Tiongkok (China) itu datang di saat
masyarakat dilarang mudik," kata Andre dalam keterangan tertulis, Selasa (1/6/2021).
Andre mengatakan pemerintah harus peka terhadap suasana kebatinan masyarakat. Fakta TKA
asal China masuk ke Republik Indonesia di saat rakyat dilarang mudik telah mengusik rasa
keadilan masyarakat.
Ia pun ingat betul kejadian serupa terjadi menjelang momentum mudik Lebaran tahun lalu. Dia
juga menyayangkan pemerintah tak belajar dari derasnya kritik tahun lalu.
"Tahun lalu seperti itu, masa tahun ini juga seperti itu. Masa tidak ada rasa pakewuhnya. Apa
setelah larangan mudik selesai, baru mereka boleh hadir tenaga kerja asing itu," tutur Andre.
"Nah, di saat masyarakat Indonesia dilarang mudik, lalu kita dipertontonkan tenaga kerja China
itu datang ke Indonesia seakan-akan dia bisa melabrak aturan," tambahnya.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini pun meminta Menteri Investasi mengambil sikap
soal ramainya kritik kedatangan para WN China ini.
"Jadi ini sudah dua tahun, tahun lalu dan tahun ini terjadi lagi. Seakan-akan pemerintah tidak
memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ini tolong Pak Menteri bicara dengan smelter
asing. Tolong berikan rasa keadilan kepada masyarakat," tandas Andre.
Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan tenaga kerja asing yang masuk ke
Indonesia adalah tenaga kerja berskill khusus yang harus didatangkan untuk mempercepat
pembangunan pabrik.
"Saya sampaikan sejak kami menjadi Kepala BKPM dan pernah ada kesepakatan dengan Menteri
Tenaga Kerja, Menkumham dan BPPM. Salah satu rekomendasi tenaga kerja asing masuk itu
dari BKPM. Jadi tenaga kerja asing yang masuk itu betul-betul punya skill yang dibutuhkan segera
dalam rangka penyelesaian pabrik," ungkap Bahlil.
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positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Menteri
Koperasi dan UMKM, serta Menteri Perindustrian harus memikirkan nasib para pekerja UMKM
yang bermitra dengan Giant sebagai pemasok barang-barang yang dijual di supermarket
kelompok Hero Group tersebut
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pemerintah harus tanggung jawab untuk mencarikan solusi
bagi ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bukan menggunakan aturan baru yang diatur dalam
omnibus law UU Cipta Kerja yang nilainya lebih kecil
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Untuk mengikuti pelatihan reorientasi
keahlian atau re-skilling di Balai Latihan Kerja (BLK) kami

Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meminta para Menteri Kabinet Indonesia Maju
memikirkan nasib pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terdampak
penutupan gerai retail Giant Ribuan pelaku usaha kecil pemasok barang-barang kebutuhan
rumah tangga dan makanan ini diduga kehilangan pendapatan setelah Hero Group
mengumumkan penutupan seluruh gerai Giant di Indonesia.

SERIKAT BURUH MINTA PARA MENTERI JOKOWI PIKIRKAN NASIB UMKM SETELAH
GIANT TUTUP
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meminta para Menteri Kabinet
Indonesia Maju memikirkan nasib pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang
terdampak penutupan gerai retail Giant.
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Ribuan pelaku usaha kecil pemasok barang-barang kebutuhan rumah tangga dan makanan ini
diduga kehilangan pendapatan setelah Hero Group mengumumkan penutupan seluruh gerai
Giant di Indonesia.
"Pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Menteri
Perindustrian harus memikirkan nasib para pekerja UMKM yang bermitra dengan Giant sebagai
pemasok barang-barang yang dijual di supermarket kelompok Hero Group tersebut," ujar
Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya pada Selasa, 1 Juni 2021.
Hilangnya pendapatan para pemasok barang ke Giant ditengarai akan berimbas pada
bertambahnya jumlah pengangguran atau pekerja yang dirumahkan dari sektor UMKM. Selama
pandemi Covid-19, tercatat ada 29 juta orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK),
dirumahkan sementara, serta terimbas pengurangan jam kerja.
Menurut Said, pemerintah wajib membantu ratusan bahkan ribuan pelaku usaha UMKM dengan
skenario tertentu. Said juga meminta pemerintah memastikan hak-hak pekerja UMKM yang juga
ikut terkena PHK mendapatkan haknya, seperti pesangon, kompensasi, dan upah terakhir.
"Pemerintah harus tanggung jawab untuk mencarikan solusi bagi ribuan buruh UMKM yang juga
ikut ter-PHK," kata Said.
Selain memperhatikan UMKM, Said mengatakan pemerintah harus memikirkan sekitar 3.000
karyawan Giant yang terancam kehilangan pekerjaan akibat penutupan gerai. Pemerintah
diminta memastikan batas waktu tanggal penyelesaian kasus PHK dan skema penyelamatan
lainnya, seperti penyaluran pekerja ke unit usaha Hero Group lainnya.
Menurut Said, ribuan karyawan ini harus disalurkan ke unit usaha Hero Group lainnya seperti
Hero Supermaket, Guardian, dan IKEA. Hak-hak ribuan pekerja Giant juga harus dipastikan
terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan pesangon lama yang ada di dalam UU
Ketenagakerjaan.
"Bukan menggunakan aturan baru yang diatur dalam omnibus law UU Cipta Kerja yang nilainya
lebih kecil," kata Said.
Hero Group memutuskan untuk menutup seluruh gerai Giant per akhir Juli 2021. Presiden
Direktur Hero Supermarket Patrik Lindvall menyebutkan, keputusan menutup seluruh gerai Giant
merupakan tindak lanjut dari perubahan fokus strategi bisnis perusahaan.
Kementerian Ketenagakerjaan pun memastikan sedang melakukan sejumlah upaya terkait
penutupan gerai Giant itu. Salah satunya, kementerian menyiapkan fasilitas untuk membantu
para ribuan karyawan. "Untuk mengikuti pelatihan reorientasi keahlian atau re-skilling di Balai
Latihan Kerja (BLK) kami," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi.
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Narasumber
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ada ratusan UMKM dengan ribuan pekerja yang menjadi
rantai pemasok ke gerai Giant yang ada di seluruh Indonesia
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Selain itu, yang juga harus diperhatikan adalah, memastikan
hak-hak ribuan pekerja Giant terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan pesangon
lama yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan. Bukan menggunakan aturan baru yang diatur
dalam omnibus law UU Cipta Kerja karena nilai PKB lebih tinggi dari nilai UU Cipta Kerja
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pemerintah harus memikirkan dampak sosial yang terjadi
akibat ribuan pekerja Giant yang ter-PHK di tengah menghadapi kesulitan ekonomi dalam
pandemi Covid-19. Dalam hal ini, Menteri Tenaga Kerja harus mengambil inisiatif sebagai leader,
memanggil manajemen Giant dan Hero Group untuk memastikan batas waktu tanggal
penyelesaian kasus PHK, penyaluran pekerja ke unit usaha Hero Group lainnya, dan membayar
hak-hak buruh yang harus diberikan oleh menajamenen Giant dan Hero Group
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hakhak buruhnya? Karena bisa dipastikan Giant dan Hero Group tidak membayar konpensasi atau
pesangon bagi buruh UMKM yang ter-PHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus bertanggung
jawab untuk mencarikan solusi bagi ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Penutupan perusahaan yang terjadi di Giant, PT Freetrend,
dan PT Lawe Adya Prima yang menyebabkan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan itu,
membuktikan pemerintah tak berdaya memberikan kepastian terhadap dunia usaha dan buruh
yang sedang bekerja
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bercermin dari kasus Giant, PT Freetrend, dan PT Lawe
Adya Prima ini, KSPI mendesak hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mencabut
UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan yang semakin membuat posisi buruh semakin
sulit dan dimiskinkan secara struktural
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Ringkasan
Dampak tutupnya operasional ritel modern Giant mulai tampak. Ribuan pekerja usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM) mitra pemasok Giant berpotensi kehilangan pekerjaan seiring tutupnya
raksasa ritel tersebut. Hal itu diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal berdasarkan informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK Indonesia dan Serikat
Pekerja Hero Group.

DUH! TUMBANGNYA GIANT BISA SERET RIBUAN PEKERJA UMKM KE JURANG PHK
JAKARTA - Dampak tutupnya operasional ritel modern Giant mulai tampak. Ribuan pekerja usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM) mitra pemasok Giant berpotensi kehilangan pekerjaan seiring
tutupnya raksasa ritel tersebut.
Hal itu diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
berdasarkan informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK Indonesia dan Serikat Pekerja Hero
Group.
"Ada ratusan UMKM dengan ribuan pekerja yang menjadi rantai pemasok ke gerai Giant yang
ada di seluruh Indonesia," katanya di Jakarta, Selasa (1/6/2021).
Karena itu, Iqbal meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian
Koperasi dan UKM, serta Kementerian Perindustrian memikirkan nasib para pekerja UMKM
tersebut.
"Selain itu, yang juga harus diperhatikan adalah, memastikan hak-hak ribuan pekerja Giant
terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan pesangon lama yang ada di dalam UU
Ketenagakerjaan. Bukan menggunakan aturan baru yang diatur dalam omnibus law UU Cipta
Kerja karena nilai PKB lebih tinggi dari nilai UU Cipta Kerja," tegasnya.
Menurut dia, ada dua bagian besar yang harus diselesaikan oleh ketiga kementerian tersebut.
Bagian pertama, bagaimana menyalurkan hampir 3.000-an karyawan Giant yang ter-PHK ke unit
usaha Hero Group lainnya semaksimal mungkin, seperti Hero Supermaket, Guardian, dan IKEA.
"Pemerintah harus memikirkan dampak sosial yang terjadi akibat ribuan pekerja Giant yang terPHK di tengah menghadapi kesulitan ekonomi dalam pandemi Covid-19. Dalam hal ini, Menteri
Tenaga Kerja harus mengambil inisiatif sebagai leader, memanggil manajemen Giant dan Hero
Group untuk memastikan batas waktu tanggal penyelesaian kasus PHK, penyaluran pekerja ke
unit usaha Hero Group lainnya, dan membayar hak-hak buruh yang harus diberikan oleh
menajamenen Giant dan Hero Group," ujarnya.
Bagian kedua, pemerintah wajib membantu ratusan bahkan ribuan pelaku usaha UMKM sebagai
rantai pemasok ke Giant yang kehilangan usahanya. Di samping ribuan buruh di industri UMKM
yang juga ikut ter-PHK juga harus mendapatkan hak-haknya, seperti pesangon, kompensasi, dan
upah terakhir.
"Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hak-hak buruhnya? Karena bisa dipastikan
Giant dan Hero Group tidak membayar konpensasi atau pesangon bagi buruh UMKM yang terPHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk mencarikan solusi bagi
ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK," kata Said Iqbal.
Said menegaskan, KSPI akan terus berjuang untuk mendesak pemerintah agar ikut bertanggung
jawab terhadap hak-hak buruh Giant yang ter-PHK dan hak-hak buruh UMKM yang kehilangan
pekerjaan karena rantai pasoknya diputus oleh Giant.
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Dia menegaskan, PHK ribuan orang di tengah pandemi Covid-19 ini membuktikan, omnibus law
tidak bisa menjadi solusi untuk memastikan buruh tidak kehilangan pekerjaan. Said Iqbal juga
mengingatkan kasus PHK oleh PT Freetrend di Kabupaten Tangerang yang mem-PHK 7.800
pekerja. Begitupun PT Lawe Adya Prima di Kota Bandung yang mem-PHK 1.200 orang pekerja.
"Penutupan perusahaan yang terjadi di Giant, PT Freetrend, dan PT Lawe Adya Prima yang
menyebabkan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan itu, membuktikan pemerintah tak
berdaya memberikan kepastian terhadap dunia usaha dan buruh yang sedang bekerja,"
tandasnya.
Dia menambahkan, omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan bukan
jawaban yang dibutuhkan oleh para pekerja dan investor untuk bisa berusaha di Indonesia.
Padahal, kata Said, pemerintah menggembar-gemborkan ketika omnibus law disahkan tidak
akan ada PHK dan bahkan mendatangkan investasi yang membuka lapangan kerja.
"Bercermin dari kasus Giant, PT Freetrend, dan PT Lawe Adya Prima ini, KSPI mendesak hakim
Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mencabut UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan yang semakin membuat posisi buruh semakin sulit dan dimiskinkan secara
struktural," cetusnya.
(fai).
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Ringkasan
Tahun 2020, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia meningkat tajam. Kementerian
Ketenagakerjaan mencatat jumlah angkatan kerja di Indonesia yang terkena PHK pada Januari
hingga Juli 2020 mencapai 3,6 juta orang.

TERKENA PHK, ADAKAH PELUANG PEKERJA INFORMAL PEROLEH MANFAAT JKP
Tahun 2020, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia meningkat tajam. Kementerian
Ketenagakerjaan mencatat jumlah angkatan kerja di Indonesia yang terkena PHK pada Januari
hingga Juli 2020 mencapai 3,6 juta orang.
Dari angkatan kerja nasional yang ter-PHK, salah satu pekerja yang cukup terdampak adalah
pekerja informal.
Pekerja informal atau buruh harian, seperti pekerja konveksi rumahan, atau pekerja konstruksi
rumahan yang jangka waktu kerjanya tak sampai setahun, pekerja sektor transportasi, serta
asisten rumah tangga, sangat rentan kehilangan pekerjaan.
Menurut Survei Angkatan Kerja (Sakernas) 2019 dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K), dari 128,45 juta orang yang bekerja, pekerja informal per Agustus 2020
mencapai 77,68 juta orang atau sekitar 60,47 persen.
Melihat situasi tersebut, pemerintah berharap melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada Selasa, 2
Februari 2021.
Lantas, apakah pekerja informal bisa mendapatkan peluang memperoleh manfaat JKP?
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, salah satu syarat pekerja atau buruh yang
ingin mendapatkan manfaat JKP, harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, pekerja atau buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil (UMKM), harus
mengikuti program jaminan sosial lain, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM).
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Di sisi lain, ada persoalan yang dihadapi oleh pekerja informal yakni masalah eligibilitas.
Pasalnya, aturan JKP yang mensyaratkan peserta harus mengikuti program ini selama minimal
24 bulan dengan 12 bulan mengiur serta enam bulan mengiur berturut-turut membuat peluang
pekerja informal untuk memperoleh manfaat JKP semakin kecil.
Menurut data TNP2K, dari 30 juta pekerja yang terdaftar BP Jamsostek per September 2020,
peserta aktif pekerja informal (Pekerja Bukan Penerima Upah) hanya 0,2 persen. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa cakupan manfaat JKP belum menjangkau banyak pekerja. Tingkat
kepesertaan pekerja kelompok informal di BP Jamsostek yang masih sangat rendah juga menjadi
salah satu faktor.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengakui, regulasi PP JKP harus memikirkan
nasib pekerja informal. Menurutnya, pemerintah masih punya waktu agar seluruh pekerja atau
buruh, baik di sektor formal dan informal bisa merasakan manfaat JKP.
"Pemerintah harus mengetahui bahwa pekerja masih didominasi informal. (Hal) itu harus
didorong bahwa (bagi pekerja informal) untuk mendapatkan akses KUR (Kredit Usaha Rakyat)
harus jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ini bisa menjadi satu kesatuan," ujar Timboel
dalam zoom webinar yang diselenggarakan TURC, Rabu (31/3/2021).
Timboel menambahkan, masih ada kesempatan bagi pekerja informal untuk mendapatkan
manfaat JKP. Menurutnya, pemerintah masih bisa mengkaji PP JKP dan pihaknya akan
menyuarakan agar pekerja informal bisa mendapatkan manfaat JKP.
"Jadi dapat perhatian dan dapat nilai tambah. Sehingga (pekerja informal) bisa mendapatkan
kesejahteraan dari manfaat JKP," lanjutnya.
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Ringkasan
Dampak penutupan gerai Giant di seluruh Indonesia akan merugikan UMKM. Sebab, berdasarkan
informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK Indonesia dan Serikat Pekerja Hero Group, ada
ratusan bahkan ribuan pekerja UMKM yang menjadi rantai pemasok (supply chain) ke gerai Giant
yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu, Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah
memikirkan nasib para pekerja UMKM yang bermitra dengan Giant sebagai pemasok barangbarang yang dijual di supermarket kelompok Hero Group tersebut.

DAMPAK GIANT TUTUP, 3.000 BURUH TERANCAM PHK HINGGA RIBUAN UMKM
BAKAL GULUNG TIKAR
JAKARTA - Dampak penutupan gerai Giant di seluruh Indonesia akan merugikan UMKM. Sebab,
berdasarkan informasi yang diterima KSPI dari DPP ASPEK Indonesia dan Serikat Pekerja Hero
Group, ada ratusan bahkan ribuan pekerja UMKM yang menjadi rantai pemasok (supply chain)
ke gerai Giant yang ada di seluruh Indonesia.
Untuk itu, Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah memikirkan nasib para pekerja UMKM
yang bermitra dengan Giant sebagai pemasok barang-barang yang dijual di supermarket
kelompok Hero Group tersebut.
"Yang juga harus diperhatikan adalah, memastikan hak-hak ribuan pekerja Giant tersebut
terbayar sesuai dengan isi PKB menggunakan aturan pesangon lama yang ada di dalam UU
Ketenagakerjaan. Bukan menggunakan aturan baru yang diatur dalam omnibus law UU Cipta
Kerja. Karena nilai PKB lebih tinggi dari nilai UU Cipta Kerja," kata Said Iqbal di Jakarta, Selasa
(1/6/2021) Dengan tumbangnya sang raksasa Giant, kata Said Iqbal, mengakibatkan ribuan
pekerja kehilangan pekerjaan akibat UMKM yang menjadi pemasok barang binasa bersamaan
dengan tumbangnya sang raksasa.
Oleh karena itu, ada dua bagian besar yang harus diselesaikan oleh ketiga kementerian tersebut
di atas. Bagian pertama, bagaimana menyalurkan hampir 3.000-an karyawan Giant yang ter68

PHK ke unit usaha Hero Group lainnya semaksimal mungkin, seperti Hero Supermaket, Guardian,
dan IKEA.
"Pemerintah harus memikirkan dampak sosial yang terjadi akibat ribuan pekerja Giant yang terPHK di tengah menghadapi kesulitan ekonomi dalam pandemi Covid-19. Dalam hal ini, Menteri
Tenaga Kerja harus mengambil inisiatif sebagai leader, memanggil paksa manajemen Giant dan
Hero Group untuk memastikan batas waktu tanggal penyelesaian kasus PHK, penyaluran pekerja
ke unit usaha Hero Group lainnya, dan membayar hak-hak buruh yang harus diberikan oleh
menajamenen Giant dan Hero Group," lanjutnya.
Bagian kedua, pemerintah wajib membantu ratusan bahkan ribuan pelaku usaha UMKM sebagai
rantai pemasok ke Giant yang kehilangan usahanya. Di samping ribuan buruh di industri UMKM
yang juga ikut terPHK juga harus mendapatkan hak-haknya, seperti pesangon, konpensasi, dan
upah terakhir.
“Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hak-hak buruhnya? Karena bisa dipastikan
Giant dan Hero Group tidak membayar konpensasi atau pesangon bagi buruh UMKM yang ter
PHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus tanggungjawab untuk mencarikan solusi bagi
ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK,” kata Said Iqbal.
KSPI akan terus berjuang untuk mendesak pemerintah agar ikut bertanggungjawab terhadap
hak-hak buruh Giant yang ter-PHK dan hak-hak buruh UMKM yang kehilangan pekerjaan karena
rantai pasoknya diputus oleh Giant.
Ditegaskan, PHK ribuan orang di tengah pandemi Covid-19 ini membuktikan, omnibus law tidak
bisa menjadi solusi untuk memastikan buruh tidak kehilangan pekerjaan.
Kasus penutupan Giant yang berdampak pada PHK puluhan ribu pekerja Giant dan UMKM
menjelaskan fakta bahwa omnibus law UU Cipta Kerja bukan solusi terhadap peningkatan
investasi di Indonesia. Bahkan sebelumnya, PT Freetrend di Kabupaten Tanggerang tutup dan
mem-PHK 7.800 pekerja. Begitu pun PT Lawe Adya Prima di Kota Bandung yang mem-PHK 1.200
orang pekerja.
“Penutupan perusahaan yang terjadi di Giant, PT Freetrend, dan PT Lawe Adya Prima yang
menyebabkan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan itu, membuktikan pemerintah tak
berdaya memberikan kepastian terhadap dunia usaha dan buruh yang sedang bekerja.
Jangankan investasi baru masuk ke Indonesia, investasi yang sudah ada saja keluar dari
Indonesia dan menyebabkan puluhan ribu pekerja di tiga perusahaan tersebut ter-PHK. Omnibus
law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan bukan jawaban yang dibutuhkan oleh
para pekerja dan investor untuk bisa berusaha di Indonesia. Padahal pemerintah menggembargemborkan ketika omnibus law disahkan tidak ada PHK dan mendatangkan investasi yang
membuka lapangan kerja,” tegas Said Iqbal.
“Bercermin dari kasus Giant, PT Freetrend, dan PT Lawe Adya Prima ini, KSPI mendesak hakim
Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau mencabut UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan yang semakin membuat posisi buruh semakin sulit dan dimiskinkan secara
struktural,” katanya.
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Ringkasan
Pemerintah telah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sejak lama. Program
ini nantinya akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan ditujukan kepada para korban PHK
yang tercatat sebagai peserta BP Jamsostek. Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi
Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengungkapkan proses
implementasi JKP saat ini baru sampai tahap persiapan regulasi.

APA KABAR PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BPJS
KETENAGAKERJAAN?
Pemerintah telah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sejak lama. Program
ini nantinya akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan ditujukan kepada para korban PHK
yang tercatat sebagai peserta BP Jamsostek.
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya
Iriawan Buntoro mengungkapkan proses implementasi JKP saat ini baru sampai tahap persiapan
regulasi.
Regulasi yang dimaksud adalah bersifat teknis yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Adapun aturan tersebut merupakan turunan dari PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan JKP.
"Sampai dengan saat ini kami juga sedang melakukan koordinasi regulasi dengan KL untuk
mendapatkan aturan operasional yang lebih teknis lagi pada level aturan menteri baik itu Menteri
Keuangan dan Menteri Ketenagakerjaan dan peraturan badan dan direksi dan di internal kami,"
kata Pramudya dalam video conference, Senin (31/5/2021).
Selain regulasi, Pramudya menyebut pihaknya juga tengah menyiapkan infrastruktur operasional
program JKP, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem, hingga regulasi untuk
internal. Adapun proses integrasi data dengan BPJS Kesehatan.
70

"Untuk program JKN ini pun masih on progress prosesnya. Harapannya nanti di Juni ini kami bisa
sama-sama memastikannya, karena salah satu kriteria yang eligible menerima JKP adalah
mengikuti program JKN," ujarnya.
"Untuk itu integrasi data menjadi salah satu bagian penting, itu persiapan-persiapan yang kami
siapkan sampai saat ini, dan masih proses. Sementara itu persiapan internal maupun bersama
dengan KL lain untuk regulasi," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin mengungkapkan
pemanfaatan program JKP nantinya tidak menambah beban iuran peserta. Penambahan iuran
JKP nantinya akan disubsidi oleh pemerintah.
Namun demikian, dirinya mengatakan program JKP nantinya bisa diberikan langsung kepada
para peserta yang tercatat patuh dalam hal pembayaran iuran program yang dijalankan BPJS
Ketenagakerjaan.
Namun demikian, dia menyebut ada empat tantangan dalam mengimplementasikan program
JKP. Pertama, meningkatkan jumlah peserta di tengah pandemi COVID-19.
"Jadi tren kepesertaan kita di pandemi ini beberapa industri alami tekanan sehingga jumlah
peserta turun, nah JKP baru lahir. Jadi tantangannya adalah bagaimana akselerasi jumlah
peserta agar banyak orang yang bisa nikmati JKP, karena JKP dilahirkan sebagai satu insentif
bagi peserta," katanya.
Kedua, meningkatkan kepatuhan peserta. Menduru dia, tingat kepatuhan menjadi salah satu
syarat bagi para peserta mendapatkan program JKP.
"Bagi yang patuh nanti otomatis tanpa tambahan iuran, jadi perusahaan akan bayar seperti
biasa, tapi oleh pemerintah ditambahkan iuran 0,22% dan sebagian iuran JKK dan JKM yang
dibayarkan seperti biasanya akan dilakukan rekomposisi iuran," kata Zainudin.
Ketiga, tantangannya adalah pengintegrasian dengan data JKN. Keempat, tantangannya dalam
mengenai hubungan kerja khususnya para pekerja outsourcing dan tenaga kontrak.
"Dia pindah-pindah, ini tantangan tersendiri. Bagaimana administrasi terkait dengan hubungan
kerjanya menjadi lebih bagus," ujarnya.
"Itu minimal 4 tantangan yang dihadapi JKP. Namun kami optimis dengan program baru ini akan
trigger kepatuhan kepesertaan jaminan sosial, bukan hanya di BPJS Ketenagakerjaan tapi juga
JKN karena yang mau diciptakan JKP ini adalah ekosistem jaminan sosial yang baik," ungkapnya.
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negative - Jhohannes Tetelepta (politisi Partai Gerindra) Semua perusahaan dari Timur ke Barat
Kota Dumai tanpa terkecuali harus berpihak kepada kepentingan daerah dan masyarakat, stop
rekrut tenaga kerja luar Dumai, seakan-akan putra/i tempatan tidak mampu bekerja
positive - Jhohannes Tetelepta (Anggota DRPD Kota Dumai) Kebijakan yang lahir harus
transparan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Jika kebijakan itu tidak memiliki rasa
keadilan, maka lawan dengan cara-cara terbaik dan ini tanggu-ngjawab kita semua
neutral - Guspian (Ketua KNPI Kota) Kami sangat yakin, SDM di Dumai mumpuni, untuk itu
perusahaan yang ada wajib memberikan kesempatan bagi putra daerah untuk mendapatkan
pekerjaan di kampung sendiri
positive - Guspian (Ketua KNPI Kota) Kami di KNPI sendiri terus berupaya semaksimal mungkin
meningkatkan kualitas SDM anak-anak Dumai, khususnya pemuda. Kami ke depannya akan
bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan agar bisa meningkatkan SDM anak tempatan
neutral - Paisal (Wali Kota Dumai) Dumai sudah memiliki perda ketenagakerjaan, ini harus di
patuhi perusahaan yang beroperasional di Kota Dumai, kami ingin anak-anak Dumai di beri
kesempatan dan kami yakin mereka mampu

Ringkasan
Dumai dikenal sebagai Kota Pelabuhan dan Industri. Puluhan perusahaan raksasa berdiri dan
beroperasional di Kota yang kini memiliki julukan Kota Idaman itu. Namun sayang di satu sisi
masih banyak anak tempatan yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Bahkan
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai pada 2020 lalu, tercatat ada sekitar
12.005 orang pengangguran dan tercatat 4.878 orang yang sedang mencari kerja.
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PERHATIKAN TENAGA KERJA TEMPATAN
DUMAI (RP) - Dumai dikenal sebagai Kota Pelabuhan dan Industri. Puluhan perusahaan raksasa
berdiri dan beroperasional di Kota yang kini memiliki julukan Kota Idaman itu. Namun sayang di
satu sisi masih banyak anak tempatan yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak.
Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai pada 2020 lalu, tercatat ada
sekitar 12.005 orang pengangguran dan tercatat 4.878 orang yang sedang mencari kerja.
Berdasarkan kondisi itu. Anggota DRPD Kota Dumai Jhohannes Tetelepta meminta semua
perusahaan yang beroperasional di Kota Dumai untuk memperhatikan hal tersebut (tenaga kerja
tempatan). "Semua perusahaan dari Timur ke Barat Kota Dumai tanpa terkecuali harus berpihak
kepada kepentingan daerah dan masyarakat, stop rekrut tenaga kerja luar Dumai, seakan-akan
putra/i tempatan tidak mampu bekerja," ujar politisi Partai Gerindra itu.
Pria yang dua periode menjadi anggota DRPD Kota itu meminta perusahaan agar memberikan
kesempatan kepada anak-anak tempatan untuk ikut memberikan kontribusi bagi perusahaan dan
negeri tempat di mana mereka berlindung. "Kebijakan yang lahir harus transparan dan
memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Jika kebijakan itu tidak memiliki rasa keadilan, maka
lawan dengan cara-cara terbaik dan ini tanggu-ngjawab kita semua," terangnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua KNPI Kota, Guspian. Tokoh Pemuda Kota Dumai ini
meminta perusahaan lebih peduli terhadap para pemuda Dumai dalam merekrut tenaga kerja.
"Kami sangat yakin, SDM di Dumai mumpuni, untuk itu perusahaan yang ada wajib memberikan
kesempatan bagi putra daerah untuk mendapatkan pekerjaan di kampung sendiri," terangnya.
Ia mengaku cukup sedih, karena masih banyak putra daerah yang tidak mendapatkan pekerjaan
balikan ketika mereka melamar di perusahaan yang ada berulang kali di tolak. "Kami di KNPI
sendiri terus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SDM anak-anak Dumai,
khususnya pemuda. Kami ke depannya akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan
agar bisa meningkatkan SDM anak tempatan," ujarnya.
Wali Kota Dumai Paisal juga mengatakan, pihaknya sudah menekankan kepada para perusahaan
di Kota Dumai untuk merekrut tenaga kerja lokal. "Dumai sudah memiliki perda ketenagakerjaan,
ini harus di patuhi perusahaan yang beroperasional di Kota Dumai, kami ingin anak-anak Dumai
di beri kesempatan dan kami yakin mereka mampu," tutupnya, (hsb)
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Atas nama Pemerintah Indonesia, kami
sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Korea atas kerja sama
bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di bidang ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan
guna mengatur mekanisme penempatan, dan meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan
pemberi kerja
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengaturan pelaksanaan itu akan disusun
kemudian oleh badan perwakilan kedua negara. Indonesia akan diwakili oleh Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saya berharap bahwa penyusunan Pengaturan Pelaksanaan
tersebut dapat berjalan lancar dan dapat segera difinalisasi, serta mewakili kepentingan semua
pihak

Ringkasan
Rentan akan penyebaran Covid-19, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat
untuk meningkatkan perlindungan kepada Awak Kapal Perikanan Indonesia ( AKPI ) yang bekerja
di Kapal Ikan Pesisir Korea. Peningkatan perlindungan kepada AKPI ditandai dengan
Momerandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Menaker Ida Fauziyah
dan Menteri Kelautan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara virtual pada Senin
(31/1/2021).

75

RENTAN COVID-19, INDONESIA DAN KOREA SEPAKAT TINGKATKAN
PERLINDUNGAN AWAK KAPAL PERIKANAN
Rentan akan penyebaran Covid-19, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat
untuk meningkatkan perlindungan kepada Awak Kapal Perikanan Indonesia ( AKPI ) yang bekerja
di Kapal Ikan Pesisir Korea. Peningkatan perlindungan kepada AKPI ditandai dengan
Momerandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Menaker Ida Fauziyah
dan Menteri Kelautan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara virtual pada Senin
(31/1/2021).
Ida Fauziyah mengatakan, penandatangan MoU ini, menjadi momen penting bagi kedua negara
karena menandai dimulainya implementasi kerjasama bilateral terkait hubungan kerja dan
tenaga kerja bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea di
atas 20 ton.
"Atas nama Pemerintah Indonesia, kami sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Pemerintah Korea atas kerja sama bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di
bidang ketenagakerjaan," tutur Ida.
Ida Fauziyah mengatakan, bagi Pemerintah Indonesia, urgensi keberadaan nota kesepahaman
ini adalah mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di kapal. Apalagi,
adanya kondisi pandemi Covid-19, semakin menambah kompleksitas permasalahan bagi pekerja
migran, utamanya yang bekerja sebagai awak kapal.
"Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan, dan
meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja, " katanya.
Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif antara kedua
pemerintah guna merundingkan isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan terkait AKPI di Korea
dan pemberi kerja.
Korea merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati Pekerja Migran Indonesia
(PMI). Berdasarkan data Imigrasi Korea per 30 April 2020 terdapat sebanyak 5.343 AKPI bekerja
pada kapal perikanan di atas 20 ton. Hal ini juga menunjukkan angka kebutuhan AKPI di Korea
cukup tinggi.
Ida berharap, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kerja sama bilateral antara
Indonesia dan Korea dapat lebih diperkuat, proses perekrutan dan penempatan bisa berjalan
lebih baik, serta perlindungan AKPI dan pemberi kerja di Korea dapat lebih ditingkatkan.
Terpenting, tindak lanjut tahap berikutnya yakni pembentukan pengaturan pelaksanaan yang
akan mengatur secara rinci mengenai penempatan dan pelindungan AKPI.
"Pengaturan pelaksanaan itu akan disusun kemudian oleh badan perwakilan kedua negara.
Indonesia akan diwakili oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saya
berharap bahwa penyusunan Pengaturan Pelaksanaan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat
segera difinalisasi, serta mewakili kepentingan semua pihak," tuturnya.
Sebagai turunan dari nota kesepahaman tersebut, Ida Fauziyah mengatakan akan dibentuk
sebuah pengaturan pelaksana yang secara rinci mengatur mengenai penempatan dan
pelindungan AKPI. Termasuk juga pelaksanaan penempatan dan perekrutan AKPI akan dilakukan
melalui skema government to government.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon
mengatakan, MoU dengan Kemnaker RI merupakan MoU pertama yang ditandatanganinya
dalam upaya melindungi HAM dan memastikan kondisi kerja aman bagi AKPI yang telah banyak
berkontribusi bagi kemajuan industri perikanan Korea.
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Seong-Hyeok Moon menambahkan, melalui MoU yang bertujuan untuk melindungi hak dan
kepentingan kepentingan AKPI ini, kedua negara akan membentuk sistem perekrutan dan
penempatan AKPI di Korea.
"Saya yakin sistem ini akan semakin memperdalam hubungan bilateral kita. Saya menantikan
dukungan aktif yang berkelanjutan dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan proses
rekrutmen di lapangan, " katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Seong-Hyeok Moon juga berharap dukungan Menaker RI dalam
pembentukan Pengaturan Pelaksanaan mengenai penempatan dan pelindungan AKPI. Selaku
pemegang otoritas AKPI, Seong-Hyeok Moon akan memberikan perhatian khusus kepada AKPI
yang bekerja di Korea, untuk memastikan mereka menikmati hak-hak dasarnya, bekerja dengan
aman, dan kembali ke rumah dengan selamat.
"Ke depan saya harap kedua negara dapat semakin memperluas kerja sama di berbagai bidang.
Saya tegaskan sekali lagi, Kementerian saya akan mengerahkan upaya terbaik untuk
memberikan semua dukungan yang dapat kami berikan," pungkasnya.
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Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan perkembangan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
( JKP ) yang merupakan program jaminan sosial baru bagi korban PHK. Direktur Perencanaan
Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menuturkan
pihaknya tengah mempersiapkan aspek regulasi teknis JKP di level menteri, yang merupakan
turunan dari PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP.

BPJS KETENAGAKERJAAN JELASKAN PERKEMBANGAN PROGRAM JKP
Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan perkembangan program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan ( JKP ) yang merupakan program jaminan sosial baru bagi korban PHK.
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya
Iriawan Buntoro menuturkan pihaknya tengah mempersiapkan aspek regulasi teknis JKP di level
menteri, yang merupakan turunan dari PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP.
"Kami sedang melakukan koordinasi regulasi dengan K/L untuk mendapatkan aturan operasional
yang lebih teknis lagi pada level aturan menteri," ujarnya dalam konferensi pers Laporan
Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (Audit) BPJS Ketenagakerjaan 2020, Senin (31/5).
Saat ini, aturan teknis yang sudah diselesaikan adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan
Rekomposisi Iuran dalam Program JKP. Sementara itu, pihaknya tengah mempersiapkan sinergi
regulasi dengan Kementerian keuangan.
"Saat ini kami sedang koordinasi intensif dengan Kementerian keuangan untuk membahas
mengenai aturan Menteri Keuangan sebagai landasan operasional ini, itu dari sisi regulasi,"
imbuhnya.
Sejalan dengan itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mempersiapkan infrastruktur operasional dari
sisi internal, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem, maupun regulasi internal.
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Salah satunya, integrasi data dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan
oleh BPJS Kesehatan.
"Integrasi data dengan BPJS Kesehatan untuk program JKN ini pun masih on progress prosesnya.
Harapannya nanti di Juni ini kami bisa sama-sama memastikannya, karena salah satu kriteria
yang eligible menerima JKP adalah mengikuti program JKN," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin
mengungkapkan ada empat tantangan program JKP. Pertama, meningkatkan jumlah peserta JKP
lantaran program anyar ini lahir di tengah tren penurunan kepesertaan akibat pandemi covid19.
"Tantangannya adalah bagaimana akselerasi jumlah peserta agar banyak orang yang bisa
menikmati JKP, karena JKP dilahirkan sebagai satu insentif bagi peserta," ujarnya, Kedua,
tantangan dari sisi kepatuhan lantaran syarat mendapatkan fasilitas JKP adalah membayar iuran
paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan. Mereka juga wajib membayar iuran selama enam bulan
berturut-turut sebelum terkena PHK.
Selain itu, untuk pemberi kerja atau perusahaan skala menengah besar wajib mendaftarkan
pekerja dalam empat program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian
(JKM). Selain itu, pekerja juga wajib terdaftar sebagai peserta JKN yang yang diselenggarakan
oleh BPJS Kesehatan.
Sedangkan, pekerja untuk usaha kecil dan mikro wajib diikutsertakan sekurang-kurangnya dalam
program JKK, JHT, dan JKM oleh BPJS Ketenagakerjaan serta JKN oleh BPJS Kesehatan.
"Bagi yang patuh nanti otomatis tanpa tambahan iuran, jadi perusahaan akan bayar seperti
biasa, tapi oleh pemerintah ditambahkan iuran 0,22 persen dan sebagian iuran JKK dan JKM
yang dibayarkan seperti biasanya akan dilakukan rekomposisi iuran," ujarnya.
Ketiga, integrasi dengan data JKN. Keempat, tantangan hubungan kerja karena sebagian besar
pekerja merupakan tenaga kontrak atau outsourcing.
"Itu minimal empat tantangan yang dihadapi JKP, namun kami optimis dengan program baru ini
akan men-trigger kepatuhan kepesertaan jaminan sosial, bukan hanya di BPJS Ketenagakerjaan
tapi juga JKN, karena yang mau diciptakan JKP ini adalah ekosistem jaminan sosial yang baik,"
ujarnya.
Seperti diketahui, iuran JKP sebesar 0,46 persen dari upah pekerja/buruh per bulan. Total iuran
itu bersumber dari iuran pemerintah sebesar 0,22 persen dan rekomposisi iuran sebesar 0,24
persen. Detailnya, rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14 persen dan
rekomposisi iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,10 persen.
Sedangkan, manfaat yang diterima peserta JKP meliputi uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan kerja.
Manfaat dalam bentuk uang tunai diberikan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan
pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya. Namun, pemerintah membatasi
jangka waktu pemberian manfaat uang tunai selama enam bulan.
$(document).ready(function () { console.log("berhasil ke load"); $('.avp-p-cn-close').on('click',
function(){ console.log("clicked"); $('#aniBox').remove(); }); });.
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Ringkasan
Tujuan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tampaknya kian menjauh dari
jangkauan. Lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi dan kemampuan vokasi yang sesuai
dengan tuntutan dunia usaha maupun dunia industri (DUDI), baik di level nasional maupun
global. Dengan begitu, lulusan SMK sudah siap kerja. Namun, tingginya pengangguran di
kalangan lulusan SMK sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya. Inilah yang kemudian
memunculkan kekhawatiran yang jauh lebih mendasar, yakni tidak terjadinya link and match
antara lulusan SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia indutri, seperti yang dicita-citakan
semula. Hal ini sudah diakui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Padahal, sejak 2017
pemerintah telah menyusun Roadmap Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2017-2025. Peta jalan
itu dimaksudkan agar SMK bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri.

PENGANGGURAN KIAN BESAR, PEMERINTAH HARUS MEREVOLUSI SMK
Tujuan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tampaknya kian menjauh dari
jangkauan. Lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi dan kemampuan vokasi yang sesuai
dengan tuntutan dunia usaha maupun dunia industri (DUDI), baik di level nasional maupun
global. Dengan begitu, lulusan SMK sudah siap kerja.
Pada kenyataannya, jumlah pengangguran lulusan SMK terus meningkat. Bahkan, tingkat
pengangguran lulusan SMK selalu berada di posisi teratas dibandingkan lulusan lain. Per Februari
2021 lalu, tingkat pengangguran keluaran dari SMK mencapai dua digit, yakni 11,45 persen, naik
hampir 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Yang sangat mengkhawatirkan, peningkatan pada 2021 ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan
dengan penambahan pada tahun-tahun sebelumnya. Statistik Pendidikan BPS menunjukkan
bahwa lulusan SMK menganggur meningkat 53,01 persen dalam kurun 2016-2020 atau rata-rata
sekitar 13,25 persen per tahun.
Statistik Pendidikan 2016-2020 juga mencatat, kenaikan pengangguran lulusan SMK pada kurun
waktu yang sama jauh lebih tinggi dibandingkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang
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besarnya 36,49 persen atau rata-rata 2,24 persen per tahun. Pada Februari 2021, kenaikan
tingkat pengangguran SMA sebesar 32,29 persen.
Situasi pada 2020 memang tak bisa dijadikan patokan karena pandemi Covid-19 telah merenggut
pekerjaan dari hampir 10 juta pengangguran. Sehingga, kenaikan jumlah penyerapan tenaga
kerja pada 2020 sebanyak 1,03 juta (naik 10,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya), jadi tak
banyak berarti.
Namun, tingginya pengangguran di kalangan lulusan SMK sudah terjadi jauh-jauh hari
sebelumnya. Inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran yang jauh lebih mendasar, yakni
tidak terjadinya link and match antara lulusan SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia
indutri, seperti yang dicita-citakan semula.
Hal ini sudah diakui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Padahal, sejak 2017 pemerintah
telah menyusun Roadmap Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2017-2025. Peta jalan itu
dimaksudkan agar SMK bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha
dan dunia industri.
Peta jalan itu memiliki empat fokus kebijakan.
Pertama, mendorong pemenuhan tenaga kerja untuk enam sektor prioritas; Kedua, mendorong
pemenuhan tenaga kerja untuk program prioritas pemerintah; Ketiga, fokus pada lembaga
pendidikan dan pelatihan vokasi; Keempat, perbaikan fundamental pendidikan dan pelatihan
vokasi.
Namun, tampaknya masih perlu waktu untuk melihat hasil perombakan peta jalan tersebut.
Bagaimana pun, pemerintah perlu bergegas agar tidak terjadi penumpukan lulusan SMK yang
menganggur di masa mendatang.
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positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Aset DJS yang dikelola BP
Jamsostek meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 483,78 triliun. Jika
ditambah dengan Aset Badan dari BPJamsostek sebesar Rp 15,8 triliun, maka sampai dengan
penghujung tahun 2020 secara total BPJamsostek mengelola aset sebesar Rp 499,58 triliun
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Semua program DJS yang dikelola
BPJamsostek dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari pembayaran klaim dapat diselesaikan
hanya dengan iuran tahun berjalan
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Sehingga dapat memberikan imbal
hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59% per tahun, yang lebih tinggi dari bunga rata-rata
deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68%
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Sepanjang tahun, selain diawasi
oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),
OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan
seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar dikelola dengan sangat
baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan hasil yang optimal
neutral - Roswita Nilakurnia (Direktur Pelayanan BPJamsostek) Manfaat JKP ada tiga kali, saat
pengajuan JKP dan memenuhi syarat, lalu ada jeda lima tahun dari manfaat pertama, dan jeda
lima tahun lagi setelah manfaat kedua

Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatatkan kinerja Positif di tengah pandemi Covid19. Total aset sepanjang tahun 2020 tercatat mencapai Rp 499,58 triliun, meningkat 12,48%
dari tahun 2019 senilai Rp 444,14 triliun. Apabila dirinci, jumlah aset dari program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 41,06 triliun, Jaminan Kematian (JK) Rp 14,84 triliun.
Kemudian, aset dari program Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 346,92 triliun, dan Jaminan Pensiun
(JP) sebesar Rp 80,95 triliun, serta aset dari BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 15,80 triliun.
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2020, ASET BP JAMSOSTEK CAPAI RP 499,58 TRILIUN
JAKARTA, -- BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatatkan kinerja Positif di tengah
pandemi Covid-19. Total aset sepanjang tahun 2020 tercatat mencapai Rp 499,58 triliun,
meningkat 12,48% dari tahun 2019 senilai Rp 444,14 triliun.
Apabila dirinci, jumlah aset dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 41,06
triliun, Jaminan Kematian (JK) Rp 14,84 triliun. Kemudian, aset dari program Jaminan Hari Tua
(JHT) Rp 346,92 triliun, dan Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 80,95 triliun, serta aset dari BPJS
Ketenagakerjaan senilai Rp 15,80 triliun.
Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan, aset program jaminan sosial
menunjukkan pertumbuhan Positif di tengah pandemi. Di sisi lain, tahun lalu juga terdapat
relaksasi iuran yang menyebabkan pendapatan iuran berkurang. Meski demikian, total aset
masih bisa tumbuh Positif.
Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22%, sebagai dampak dari
pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan relaksasi iuran dengan potongan hingga 99% selama
6 bulan. Tingkat kesehatan keuangan DJS maupun Badan BPJamsostek selama tahun 2020 juga
dalam kondisi yang aman dan sehat.
Anggoro menjelaskan, pertumbuhan DJS ini antara lain ditopang kinerja investasi tahun 2020.
Capaian dana investasi aset DJS ini tumbuh hingga 13,16% (yoy), dengan hasil investasi tumbuh
sebesar 11,42% (yoy).
"Aset DJS yang dikelola BP Jamsostek meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni
sebesar Rp 483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJamsostek sebesar Rp 15,8
triliun, maka sampai dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJamsostek mengelola aset
sebesar Rp 499,58 triliun," ungkap Anggoro di Plaza BPJamsostek, Senin (31/5).
Dalam hal cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat
sebanyak 50,7 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek dengan 30 juta tenaga
kerja peserta aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul
sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 73,26 triliun, menurun 0,23% (yoy).
Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim sepanjang tahun 2020 bahkan cukup
dibayarkan hanya dengan iuran yang masuk. "Semua program DJS yang dikelola BPJamsostek
dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan
iuran tahun berjalan," kata dia.
Investasi Anggoro memaparkan, dana investasi yang dikelola BPJamsostek sepanjang tahun
2020 sebesar Rp 487 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 63% dialokasikan untuk obligasi, 15%
di pasar saham, 13% deposito, 8% reksadana dan 1% untuk investasi langsung.
Dari dana investasi tersebut, diperoleh hasil investasi yang direalisasikan mencapai Rp 32,33
triliun. "Sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59% per tahun,
yang lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68%,"
tutur Anggoro.
Sebagai tambahan, hasil pengembangan investasi JHT di BPJamsostek tersebut tidak dikenakan
pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20%.
Dilihat dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik
tersebut, sepanjang tahun 2020 BPJamsostek telah membayarkan klaim atau pembayaran
jaminan sebesar Rp 36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta sepanjang 2020. Besaran pembayaran
klaim tersebut meningkat sebesar 22,64% Apabila dirinci, klaim yang diberikan untuk program
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JKK sebesar Rp 1,56 triliun, JK Rp 1,35 triliun. Kemudian, beban jaminan untuk program Jaminan
Hari Tua (JHT) mencapai Rp 33,10 triliun, serta klaim untuk program Jaminan Pensiun (JP) senilai
Rp 439,87 miliar.
Pembayaran klaim tersebut menunjukkan likuiditas yang terjaga, meskipun pendapatan iuran
mengalami penurunan 0,23% (yoy) menjadi Rp 73,26 triliun. Penurunan tersebut terjadi akibat
adanya relaksasi iuran pada tahun lalu, sebagai bentuk insentif kepada peserta.
Anggoro mengatakan bahwa BPJamsostek mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan
akuntabel. Predikat WTM dari kantor akuntan independen merupakan indikasi bahwa
pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
"Sepanjang tahun, selain diawasi oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan sematamata untuk meyakinkan seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar
dikelola dengan sangat baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan
hasil yang optimal," tutur Anggoro.
Dengan berbagai capaian ini, Anggoro merasa masih bisa dan perlu dilakukan peningkatan di
berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas layanan kepada peserta dan akuisisi atau
coverage kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif.
Program JKP BPJamsostek saat ini lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya
seperti implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undangundang Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai
Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk meningkatkan coverage kepesertaan.
Direktur Pelayanan BPJamsostek Roswita Nilakurnia menilai, para pekerja bisa memperoleh
manfaat dari program JKP hingga tiga kali. Peserta tidak akan dikenakan iuran tambahan untuk
tergabung ke dalam program itu karena sumber dana berasal dari rekomposisi iuran program
lainnya.
Manfaat JKP akan diperoleh jika peserta terkena pemutusan hubungan kerja (PJK). Syarat yang
harus dipenuhi peserta untuk memperoleh manfaat antara lain peserta aktif membayar iuran 12
kali dalam 24 bulan terakhir, dengan pembayaran 6 bulan diantaranya secara berturut-turut.
Kemudian, pekerja yang di-PHK harus mendapat surat keterangan dari Kementerian
Ketenagakerjaan bahwa masih aktif untuk kembali bekerja. Setelah itu, peserta juga harus
bersedia mengikuti program pelatihan vokasi yang menjadi bagian dari manfaat JKP.
"Manfaat JKP ada tiga kali, saat pengajuan JKP dan memenuhi syarat, lalu ada jeda lima tahun
dari manfaat pertama, dan jeda lima tahun lagi setelah manfaat kedua," urai dia.
Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id).
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Atas nama Pemerintah Indonesia, kami
sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Korea atas kerja sama
bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di bidang ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan
guna mengatur mekanisme penempatan, dan meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan
pemberi kerja
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengaturan Pelaksanaan itu akan disusun
kemudian oleh badan perwakilan kedua negara. Indonesia akan diwakili oleh Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saya berharap bahwa penyusunan Pengaturan Pelaksanaan
tersebut dapat berjalan lancar dan dapat segera difinalisasi, serta mewakili kepentingan semua
pihak
neutral - Seong-Hyeok Moon (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea) Saya yakin sistem
ini akan semakin memperdalam hubungan bilateral kita. Saya menantikan dukungan aktif yang
berkelanjutan dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan proses rekrutmen di lapangan
positive - Seong-Hyeok Moon (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea) Ke depan saya
harap kedua negara dapat semakin memperluas kerja sama di berbagai bidang. Saya tegaskan
sekali lagi, Kementerian saya akan mengerahkan upaya terbaik untuk memberikan semua
dukungan yang dapat kami berikan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Foto/Ist JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan
Korea Selatan (Korsel) sepakat meningkatkan pelindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia
(AKPI) yang bekerja di kapal ikan pesisir Korea. Peningkatan pelindungan ini dilakukan salah
satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI sesuai pasar kerja.
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RI-KOREA TEKEN KESEPAKATAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL PERIKANAN
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat meningkatkan pelindungan
Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di kapal ikan pesisir Korea. Peningkatan
pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI sesuai pasar
kerja.
Kesepakatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea.
Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara virtual pada hari ini.
Penandatangan Nota Kesepahaman ini menjadi momen penting bagi kedua negara karena
menandai dimulainya implementasi kerjasama bilateral terkait hubungan kerja dan tenaga kerja
bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea di atas 20 ton.
Tiga Tahun Terakhir Jumlah Tenaga Kerja Asing Turun 'Tipis' "Atas nama Pemerintah Indonesia,
kami sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Korea atas kerja
sama bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di bidang ketenagakerjaan," kata Ida, Senin
(31/5/2021).
Bagi Pemerintah Indonesia, lanjutnya, urgensi keberadaan nota kesepahaman ini adalah
mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di kapal. Apalagi, adanya
kondisi pandemi Covid-19, semakin menambah kompleksitas permasalahan bagi pekerja migran,
utamanya yang bekerja sebagai awak kapal.
"Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan, dan
meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja," ucapnya.
Untuk itu, sambung dia, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif antara
kedua pemerintah guna merundingkan isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan terkait AKPI di
Korea dan pemberi kerja.
Korea merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati Pekerja Migran Indonesia
(PMI). Berdasarkan data Imigrasi Korea per 30 April 2020 terdapat sebanyak 5.343 AKPI bekerja
pada kapal perikanan di atas 20 ton. Hal ini juga menunjukkan angka kebutuhan AKPI di Korea
cukup tinggi.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, Ida berharap kerja sama bilateral antara
Indonesia dan Korea dapat lebih diperkuat, proses perekrutan dan penempatan bisa berjalan
lebih baik, serta perlindungan AKPI dan pemberi kerja di Korea dapat lebih ditingkatkan.
Terpenting, tindak lanjut tahap berikutnya yakni pembentukan Pengaturan Pelaksanaan yang
akan mengatur secara rinci mengenai penempatan dan pelindungan AKPI.
"Pengaturan Pelaksanaan itu akan disusun kemudian oleh badan perwakilan kedua negara.
Indonesia akan diwakili oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saya
berharap bahwa penyusunan Pengaturan Pelaksanaan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat
segera difinalisasi, serta mewakili kepentingan semua pihak," tuturnya.
Sebagai turunan dari nota kesepahaman tersebut, Ida mengatakan akan dibentuk sebuah
Pengaturan Pelaksana yang secara rinci mengatur mengenai penempatan dan pelindungan AKPI.
Termasuk juga pelaksanaan penempatan dan perekrutan AKPI akan dilakukan melalui skema G
to G.
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Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon,
mengatakan, penandatanganan MoU dilakukan dalam upaya melindungi HAM dan memastikan
kondisi kerja aman bagi AKPI yang telah banyak berkontribusi bagi kemajuan industri perikanan
Korea.
Seong-Hyeok Moon menambahkan, melalui MoU yang bertujuan untuk melindungi hak dan
kepentingan kepentingan AKPI ini, kedua negara akan membentuk sistem perekrutan dan
penempatan AKPI di Korea.
"Saya yakin sistem ini akan semakin memperdalam hubungan bilateral kita. Saya menantikan
dukungan aktif yang berkelanjutan dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan proses
rekrutmen di lapangan," paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Seong-Hyeok Moon juga berharap dukungan Menaker RI dalam
pembentukan Pengaturan Pelaksanaan mengenai penempatan dan pelindungan AKPI.
Selaku pemegang otoritas AKPI, Seong-Hyeok Moon akan memberikan perhatian khusus kepada
AKPI yang bekerja di Korea, untuk memastikan mereka menikmati hak-hak dasarnya, bekerja
dengan aman, dan kembali ke rumah dengan selamat.
"Ke depan saya harap kedua negara dapat semakin memperluas kerja sama di berbagai bidang.
Saya tegaskan sekali lagi, Kementerian saya akan mengerahkan upaya terbaik untuk
memberikan semua dukungan yang dapat kami berikan," pungkasnya.
(ind).
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Atas nama Pemerintah Indonesia, kami
sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Korea atas kerja sama
bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di bidang ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan
guna mengatur mekanisme penempatan, dan meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan
pemberi kerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan kerja
sama yang intensif dan efektif antara kedua pemerintah guna merundingkan isu-isu
ketenagakerjaan dan perlindungan terkait AKPI di Korea dan pemberi kerja
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengaturan Pelaksanaan itu akan disusun
kemudian oleh badan perwakilan kedua negara. Indonesia akan diwakili oleh Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saya berharap bahwa penyusunan Pengaturan Pelaksanaan
tersebut dapat berjalan lancar dan dapat segera difinalisasi, serta mewakili kepentingan semua
pihak
neutral - Seong-Hyeok Moon (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea) Saya yakin sistem
ini akan semakin memperdalam hubungan bilateral kita. Saya menantikan dukungan aktif yang
berkelanjutan dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan proses rekrutmen di lapangan
positive - Seong-Hyeok Moon (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea) Ke depan saya
harap kedua negara dapat semakin memperluas kerja sama di berbagai bidang. Saya tegaskan
sekali lagi, Kementerian saya akan mengerahkan upaya terbaik untuk memberikan semua
dukungan yang dapat kami berikan
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Ringkasan
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk meningkatkan pelindungan
Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea. Peningkatan
pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI sesuai pasar
kerja. Kesepakatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (
Memorandum of Understanding /MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker
Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara
virtual pada Senin (31/1/2021).

PEMERINTAH INDONESIA DAN KORSEL SEPAKATI PELINDUNGAN AWAK KAPAL
PERIKANAN
JAKARTA, -Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk meningkatkan
pelindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea.
Peningkatan pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI
sesuai pasar kerja.
Kesepakatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (
Memorandum of Understanding /MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker
Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara
virtual pada Senin (31/1/2021).
"Atas nama Pemerintah Indonesia, kami sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Pemerintah Korea atas kerja sama bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di
bidang ketenagakerjaan," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam siaran pers yang
diterima pada Senin (31/5).
Penandatangan nota kesepahaman ini menjadi momen penting bagi kedua negara karena
menandai dimulainya implementasi kerjasama bilateral terkait hubungan kerja dan tenaga kerja
bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea di atas 20 ton.
Bagi Pemerintah Indonesia, urgensi keberadaan nota kesepahaman ini adalah
mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di kapal. Apalagi, adanya
kondisi pandemi Covid -19, semakin menambah kompleksitas permasalahan bagi pekerja
migran, utamanya yang bekerja sebagai awak kapal.
"Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan, dan
meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja, " kata Ida.
"Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif antara kedua
pemerintah guna merundingkan isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan terkait AKPI di Korea
dan pemberi kerja," kata Ida Fauziyah.
Korea merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati Pekerja Migran Indonesia
(PMI). Berdasarkan data Imigrasi Korea per 30 April 2020 terdapat sebanyak 5.343 AKPI bekerja
pada kapal perikanan di atas 20 ton. Hal ini juga menunjukkan angka kebutuhan AKPI di Korea
cukup tinggi. Ida berharap, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kerja sama bilateral
antara Indonesia dan Korea dapat lebih diperkuat, proses perekrutan dan penempatan bisa
berjalan lebih baik, serta perlindungan AKPI dan pemberi kerja di Korea dapat lebih ditingkatkan.
Terpenting, tindak lanjut tahap berikutnya yakni pembentukan Pengaturan Pelaksanaan yang
akan mengatur secara rinci mengenai penempatan dan pelindungan AKPI.
89

"Pengaturan Pelaksanaan itu akan disusun kemudian oleh badan perwakilan kedua negara.
Indonesia akan diwakili oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saya
berharap bahwa penyusunan Pengaturan Pelaksanaan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat
segera difinalisasi, serta mewakili kepentingan semua pihak," kata Ida.
Sebagai turunan dari nota kesepahaman tersebut, Menaker Ida Fauziyah mengatakan akan
dibentuk sebuah Pengaturan Pelaksana yang secara rinci mengatur mengenai penempatan dan
pelindungan AKPI. Termasuk juga pelaksanaan penempatan dan perekrutan AKPI akan dilakukan
melalui skema G to G.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon,
mengatakan, MoU dengan Kemnaker RI merupakan MoU pertama yang ditandatanganinya
dalam upaya melindungi HAM dan memastikan kondisi kerja aman bagi AKPI yang telah banyak
berkontribusi bagi kemajuan industri perikanan Korea. Melalui MoU yang bertujuan untuk
melindungi hak dan kepentingan kepentingan AKPI ini, kedua negara akan membentuk sistem
perekrutan dan penempatan AKPI di Korea.
"Saya yakin sistem ini akan semakin memperdalam hubungan bilateral kita. Saya menantikan
dukungan aktif yang berkelanjutan dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan proses
rekrutmen di lapangan, " katanya.
Seong-Hyeok Moon juga berharap dukungan Menaker RI dalam pembentukan Pengaturan
Pelaksanaan mengenai penempatan dan pelindungan AKPI. Selaku pemegang otoritas AKPI,
Seong-Hyeok Moon akan memberikan perhatian khusus kepada AKPI yang bekerja di Korea,
untuk memastikan mereka menikmati hak-hak dasarnya, bekerja dengan aman, dan kembali ke
rumah dengan selamat.
"Ke depan saya harap kedua negara dapat semakin memperluas kerja sama di berbagai bidang.
Saya tegaskan sekali lagi, Kementerian saya akan mengerahkan upaya terbaik untuk
memberikan semua dukungan yang dapat kami berikan," ujarnya.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
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Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan bahwa pencairan BLT akan dilaksanakan pada Juni
2021 mendatang. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka dalam mengelola
anggaran tersebut. "Nanti setelah lebaran atau Juni atau Juli. Yang penting intinya kita udah
berusaha untuk memperjuangkan mereka yang belum dapat, harus klir dulu datanya," kata
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker
Aswansyah kepada Okezone.

LIKA-LIKU MASALAH PENDATAAN BLT SUBSIDI GAJI 2020
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan bahwa pencairan BLT akan dilaksanakan
pada Juni 2021 mendatang. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka dalam
mengelola anggaran tersebut.
"Nanti setelah lebaran atau Juni atau Juli. Yang penting intinya kita udah berusaha untuk
memperjuangkan mereka yang belum dapat, harus klir dulu datanya," kata Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Aswansyah kepada
Okezone.
Lamanya pencairan diduga karena kurang baiknya pendataan penerima bantuan. Menurut
pengamat IT Heru Sutadi, lambatnya pencairan BLT subsidi gaji karena terkendala data data
penerima. Masalah krusial ini membuat Pemerintah belum berani pasang target pencairan.
Di sisi lain, pengamat ekonomi dari Indef Nailul Huda mengatakan, salah satu kelemahan
Pemerintah memang dalam penyediaan data dasar masyarakat terdampak covid-19. Terbukti
data masyarakat tidak terekam dengan baik "Maka tidak ayal lagi data BLT gaji menjadi
amburadul dan tidak jelas kevalidannya. Kalau valid, kenapa harus molor sampai setahun begini,"
tegasnya.
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Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk meningkatkan pelindungan
Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea. Peningkatan
pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI sesuai pasar
kerja. Kesepakatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker
Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara
virtual pada Senin (31/1/2021).

INDONESIA DAN KOREA TANDATANGANI KESEPAKATAN PELINDUNGAN AWAK
KAPAL PERIKANAN
Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk meningkatkan
pelindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea.
Peningkatan pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI
sesuai pasar kerja.
Kesepakatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker
Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara
virtual pada Senin (31/1/2021).
Penandatangan Nota Kesepahaman ini menjadi momen penting bagi kedua negara karena
menandai dimulainya implementasi kerjasama bilateral terkait hubungan kerja dan tenaga kerja
bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea di atas 20 ton.
"Atas nama Pemerintah Indonesia, kami sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Pemerintah Korea atas kerja sama bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di
bidang ketenagakerjaan," kata Menaker Ida Fauziyah.
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Menaker Ida Fauziyah mengatakan, bagi Pemerintah Indonesia, urgensi keberadaan nota
kesepahaman ini adalah mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di
kapal. Apalagi, adanya kondisi pandemi COVID-19, semakin menambah kompleksitas
permasalahan bagi pekerja migran, utamanya yang bekerja sebagai awak kapal.
"Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan, dan
meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja, " katanya.
"Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif antara kedua
pemerintah guna merundingkan isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan terkait AKPI di Korea
dan pemberi kerja," kata Ida Fauziyah didampingi Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono dan
Sesditjen Binapenta dan PKK, Eva Trisiana.
Korea merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati Pekerja Migran Indonesia
(PMI). Berdasarkan data Imigrasi Korea per 30 April 2020 terdapat sebanyak 5.343 AKPI bekerja
pada kapal perikanan di atas 20 ton. Hal ini juga menunjukkan angka kebutuhan AKPI di Korea
cukup tinggi.
Menaker Ida berharap, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kerja sama bilateral
antara Indonesia dan Korea dapat lebih diperkuat, proses perekrutan dan penempatan bisa
berjalan lebih baik, serta perlindungan AKPI dan pemberi kerja di Korea dapat lebih ditingkatkan.
Terpenting, tindak lanjut tahap berikutnya yakni pembentukan Pengaturan Pelaksanaan yang
akan mengatur secara rinci mengenai penempatan dan pelindungan AKPI.
"Pengaturan Pelaksanaan itu akan disusun kemudian oleh badan perwakilan kedua negara.
Indonesia akan diwakili oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saya
berharap bahwa penyusunan Pengaturan Pelaksanaan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat
segera difinalisasi, serta mewakili kepentingan semua pihak," kata Menaker Ida.
Sebagai turunan dari nota kesepahaman tersebut, Menaker Ida Fauziyah mengatakan akan
dibentuk sebuah Pengaturan Pelaksana yang secara rinci mengatur mengenai penempatan dan
pelindungan AKPI. Termasuk juga pelaksanaan penempatan dan perekrutan AKPI akan dilakukan
melalui skema G to G.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, mengatakan, MoU dengan
Kemnaker RI merupakan MoU pertama yang ditandatanganinya dalam upaya melindungi HAM
dan memastikan kondisi kerja aman bagi AKPI yang telah banyak berkontribusi bagi kemajuan
industri perikanan Korea.
Seong-Hyeok Moon menambahkan, melalui MoU yang bertujuan untuk melindungi hak dan
kepentingan kepentingan AKPI ini, kedua negara akan membentuk sistem perekrutan dan
penempatan AKPI di Korea.
"Saya yakin sistem ini akan semakin memperdalam hubungan bilateral kita. Saya menantikan
dukungan aktif yang berkelanjutan dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan proses
rekrutmen di lapangan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Seong-Hyeok Moon juga berharap dukungan Menaker RI dalam
pembentukan Pengaturan Pelaksanaan mengenai penempatan dan pelindungan AKPI. Selaku
pemegang otoritas AKPI, Seong-Hyeok Moon akan memberikan perhatian khusus kepada AKPI
yang bekerja di Korea, untuk memastikan mereka menikmati hak-hak dasarnya, bekerja dengan
aman, dan kembali ke rumah dengan selamat.
"Ke depan saya harap kedua negara dapat semakin memperluas kerja sama di berbagai bidang.
Saya tegaskan sekali lagi, Kementerian saya akan mengerahkan upaya terbaik untuk
memberikan semua dukungan yang dapat kami berikan," ujarnya.
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Pemerintah telah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( JKP ). Program ini
nantinya akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan ditujukan kepada para korban PHK yang
tercatat sebagai peserta BP Jamsostek. Bagaimana progres kebijakan JKP? Kapan dirilis? Direktur
Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan
Buntoro mengungkapkan proses implementasi JKP saat ini baru sampai tahap persiapan regulasi.

PROGRAM JKP DITUNGGU-TUNGGU, KAPAN BISA DIAKSES?
Pemerintah telah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( JKP ). Program ini
nantinya akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan ditujukan kepada para korban PHK yang
tercatat sebagai peserta BP Jamsostek.
Bagaimana progres kebijakan JKP? Kapan dirilis? Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi
Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengungkapkan proses
implementasi JKP saat ini baru sampai tahap persiapan regulasi.
Regulasi yang dimaksud dari Kementerian Ketenagakerjaan. Aturan tersebut merupakan turunan
dari PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP.
"Sampai dengan saat ini kami juga sedang melakukan koordinasi regulasi dengan KL untuk
mendapatkan aturan operasional yang lebih teknis lagi pada level aturan menteri baik itu Menteri
Keuangan dan Menteri Ketenagakerjaan dan peraturan badan dan direksi dan di internal kami,"
kata Pramudya dalam video conference, Senin (31/5/2021).
Selain regulasi, Pramudya menjelaskan pihaknya juga tengah menyiapkan infrastruktur
operasional program JKP, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem, hingga regulasi
untuk internal. Adapun proses integrasi data dengan BPJS Kesehatan.
"Untuk program JKN ini pun masih on progress prosesnya. Harapannya nanti di Juni ini kami bisa
sama-sama memastikannya, karena salah satu kriteria yang eligible menerima JKP adalah
mengikuti program JKN," ujarnya.
94

"Untuk itu integrasi data menjadi salah satu bagian penting, itu persiapan-persiapan yang kami
siapkan sampai saat ini, dan masih proses. Sementara itu persiapan internal maupun bersama
dengan KL lain untuk regulasi," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin mengungkapkan
pemanfaatan program JKP tidak menambah beban iuran peserta karena akan disubsidi oleh
pemerintah.
Program JKP nantinya bisa diberikan langsung kepada para peserta yang tercatat patuh dalam
hal pembayaran iuran program yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan.
Namun demikian, ada empat tantangan dalam mengimplementasikan program JKP.
Pertama, meningkatkan jumlah peserta di tengah pandemi COVID-19.
"Jadi tren kepesertaan kita di pandemi ini beberapa industri alami tekanan sehingga jumlah
peserta turun, nah JKP baru lahir. Jadi tantangannya adalah bagaimana akselerasi jumlah
peserta agar banyak orang yang bisa nikmati JKP, karena JKP dilahirkan sebagai satu insentif
bagi peserta," katanya.
Kedua, meningkatkan kepatuhan peserta. Menduru dia, tingkat kepatuhan menjadi salah satu
syarat bagi para peserta mendapatkan program JKP.
"Bagi yang patuh nanti otomatis tanpa tambahan iuran, jadi perusahaan akan bayar seperti
biasa, tapi oleh pemerintah ditambahkan iuran 0,22% dan sebagian iuran JKK dan JKM yang
dibayarkan seperti biasanya akan dilakukan rekomposisi iuran," kata Zainudin.
Ketiga, tantangannya adalah pengintegrasian dengan data JKN.
Keempat, tantangannya dalam mengenai hubungan kerja khususnya para pekerja outsourcing
dan tenaga kontrak.
"Dia pindah-pindah, ini tantangan tersendiri. Bagaimana administrasi terkait dengan hubungan
kerjanya menjadi lebih bagus," ujarnya.
"Itu minimal 4 tantangan yang dihadapi JKP. Namun kami optimis dengan program baru ini akan
trigger kepatuhan kepesertaan jaminan sosial, bukan hanya di BPJS Ketenagakerjaan tapi juga
JKN karena yang mau diciptakan JKP ini adalah ekosistem jaminan sosial yang baik," ungkapnya.
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Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea dipastikan
mendapat perlindungan. Hal ini menjadi kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Korea
Selatan (Korsel). Peningkatan pelindungan dilakukan salah satunya dengan memperkuat
kompetensi para AKPI sesuai pasar kerja.

KEREN! MENTERI KELAUTAN KORSEL PAKAI JASA AWAK KAPAL RI
JAKARTA - Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea
dipastikan mendapat perlindungan. Hal ini menjadi kesepakatan antara Pemerintah Indonesia
dan Korea Selatan (Korsel).
Peningkatan pelindungan dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI
sesuai pasar kerja.
Kesepakatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea.
Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara virtual pada Senin (31/5/2021).
Penandatangan Nota Kesepahaman ini menjadi momen penting bagi kedua negara karena
menandai dimulainya implementasi kerjasama bilateral terkait hubungan kerja dan tenaga kerja
bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea di atas 20 ton.
"Atas nama Pemerintah Indonesia, kami sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Pemerintah Korea atas kerja sama bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di
bidang ketenagakerjaan," kata Ida.
Ida mengatakan, bagi Pemerintah Indonesia, urgensi keberadaan nota kesepahaman ini adalah
mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di kapal. Apalagi, adanya
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kondisi pandemi Covid-19, semakin menambah kompleksitas permasalahan bagi pekerja migran,
utamanya yang bekerja sebagai awak kapal.
"Pembentukan kerjasama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan, dan
meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja, " katanya Untuk itu, sambung
dia, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif antara kedua pemerintah
guna merundingkan isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan terkait AKPI di Korea dan pemberi
kerja Korea merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati Pekerja Migran
Indonesia (PMI). Berdasarkan data Imigrasi Korea per 30 April 2020 terdapat sebanyak 5.343
AKPI bekerja pada kapal perikanan di atas 20 ton. Hal ini juga menunjukkan angka kebutuhan
AKPI di Korea cukup tinggi.
Ida berharap, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kerja sama bilateral antara
Indonesia dan Korea dapat lebih diperkuat, proses perekrutan dan penempatan bisa berjalan
lebih baik, serta perlindungan AKPI dan pemberi kerja di Korea dapat lebih ditingkatkan.
Terpenting, tindak lanjut tahap berikutnya yakni pembentukan Pengaturan Pelaksanaan yang
akan mengatur secara rinci mengenai penempatan dan pelindungan AKPI.
"Pengaturan Pelaksanaan itu akan disusun kemudian oleh badan perwakilan kedua negara.
Indonesia akan diwakili oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saya
berharap bahwa penyusunan Pengaturan Pelaksanaan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat
segera difinalisasi, serta mewakili kepentingan semua pihak," ucapnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, mengatakan, MoU dengan
Kemnaker RI merupakan MoU pertama yang ditandatanganinya dalam upaya melindungi HAM
dan memastikan kondisi kerja aman bagi AKPI yang telah banyak berkontribusi bagi kemajuan
industri perikanan Korea.
Seong-Hyeok Moon menambahkan, melalui MoU yang bertujuan untuk melindungi hak dan
kepentingan kepentingan AKPI ini, kedua negara akan membentuk sistem perekrutan dan
penempatan AKPI di Korea.
"Saya yakin sistem ini akan semakin memperdalam hubungan bilateral kita. Saya menantikan
dukungan aktif yang berkelanjutan dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan proses
rekrutmen di lapangan, " katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Seong-Hyeok Moon juga berharap dukungan Menaker RI dalam
pembentukan Pengaturan Pelaksanaan mengenai penempatan dan pelindungan AKPI. Selaku
pemegang otoritas AKPI, Seong-Hyeok Moon akan memberikan perhatian khusus kepada AKPI
yang bekerja di Korea, untuk memastikan mereka menikmati hak-hak dasarnya, bekerja dengan
aman, dan kembali ke rumah dengan selamat.
"Ke depan saya harap kedua negara dapat semakin memperluas kerja sama di berbagai bidang.
Saya tegaskan sekali lagi, Kementerian saya akan mengerahkan upaya terbaik untuk
memberikan semua dukungan yang dapat kami berikan," ujarnya.
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BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab disebut BPJAMSOSTEK masih dapat membukukan kinerja
sangat baik di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi COVID-19 yang sudah berjalan
selama dua tahun ini. Hal tersebut tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan
Program (LK-LPP) yang secara resmi diumumkan pada Senin (31/5) di Plaza BPJAMSOSTEK dan
dihadiri jajaran Direksi serta Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK.

AUDIT BPJS KETENAGAKERJAAN 2020 DINYATAKAN LIKUIDITAS SEHAT DAN
HASIL INVESTASI POSITIF
Semarang - BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab disebut BPJAMSOSTEK masih dapat
membukukan kinerja sangat baik di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi COVID19 yang sudah berjalan selama dua tahun ini.
Hal tersebut tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) yang
secara resmi diumumkan pada Senin (31/5) di Plaza BPJAMSOSTEK dan dihadiri jajaran Direksi
serta Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK.
Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun
Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian),
sementara Laporan Pengelolaan Program (LPP) JHT, JP, JKK, dan JKM dinyatakan telah sesuai
dengan kriteria penyajian berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.
Penyampaian hasil audit LK-LPP BPJAMSOSTEK 2020 kepada publik lebih cepat dari yang
ditargetkan regulasi yaitu 31 Juli 2021.
Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK Muhammad Zuhri memberikan apresiasi kepada
manajemen BPJAMSOSTEK atas penyampaian laporan keuangan yang dilakukan lebih cepat dari
tahun-tahun sebelumnya.
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"Kami mampu menyampaikan transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan
lebih cepat dari target regulasi. Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJAMSOSTEK
periode 2021-2026 dan menjadi langkah awal yang perlu diapresiasi," kata Zuhri.
Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari
Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan
Jaminan Pensiun (JP) tumbuh hingga 13 persen.
Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22 persen, sebagai dampak
dari pandemi COVID-19 dan adanya kebijakan Relaksasi Iuran dengan potongan hingga 99
persen selama enam bulan. Tingkat Kesehatan Keuangan DJS maupun Badan BPJAMSOSTEK
selama tahun 2020 juga dalam kondisi yang aman dan sehat.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menjelaskan pertumbuhan DJS antara lain
ditopang kinerja investasi BPJAMSOSTEK tahun 2020. Capaian dana investasi aset DJS ini
tumbuh hingga 13,16 persen YoY, dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42 persen YoY.
"Aset DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya
yakni sebesar Rp483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJAMSOSTEK sebesar
Rp15,8 triliun, maka sampai dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJAMSOSTEK
mengelola aset sebesar Rp499,58 triliun," kata Anggoro.
Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK Asep Rahmat Suwandha menyampaikan dalam hal cakupan
perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 50,7 juta pekerja
telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK dengan 30 juta tenaga kerja peserta aktif dan 684
ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun 2020 sebesar
Rp73,26 triliun. Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim sepanjang tahun 2020
bahkan cukup dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima.
"Semua program DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari
pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan," jelas Asep.
Selanjutnya Asep memaparkan bahwa dari pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai
Rp32,33 triliun, sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59 persen
p.a., yang lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68
persen p.a. Sebagai tambahan, hasil pengembangan investasi JHT di BPJAMSOSTEK tersebut
tidak dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20
persen.
Ditilik dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik
tersebut, sepanjang tahun 2020 BPJAMSOSTEK telah membayarkan klaim atau pembayaran
jaminan sebesar Rp36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta atau meningkat 22,64 persen.
Anggoro mengatakan BPJAMSOSTEK mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan
akuntabel. Predikat WTM dari kantor akuntan independen merupakan indikasi pengelolaan
keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
"Sepanjang tahun, selain diawasi oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan sematamata untuk meyakinkan seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar
dikelola dengan sangat baik, prudent, dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta
dengan hasil yang optimal," jelas Anggoro Dengan berbagai capaian itu, Anggoro merasa masih
bisa dan perlu dilakukan peningkatan di berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas layanan
kepada peserta dan akuisisi atau coverage kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif.
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Kami selanjutnya lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya seperti
implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undang-undang
Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi
Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk meningkatkan coverage kepesertaan.
"Untuk mengakses Laporan Keuangan BPJAMSOSTEK, tautan resmi dapat diakses melalui
http://bit.ly/LKBPJAMSOSTEK2020. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada
stakeholder kami, seperti Kemnaker, DJSN dan Kemenkeu, serta pihak lainnya atas dukungannya
sehingga kami dapat melewati tahun 2020 dengan baik. Semoga program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang kami selenggarakan dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang
optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia," tutup Anggoro.
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Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek melaporkan Laporan Keuangan dan Laporan
Pengelolaan Program (LK-LPP) tahun 2020. Tercatat aset dana jaminan sosial (DJS) tumbuh 13
persen sepanjang tahun lalu.

ASET DANA JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN NAIK 13 PERSEN DI 2020
JAKARTA, - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek melaporkan Laporan Keuangan dan
Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) tahun 2020.
Tercatat aset dana jaminan sosial (DJS) tumbuh 13 persen sepanjang tahun lalu.
Aset dana yang meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM),
Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) itu mencapai Rp 483,78 triliun di 2020 naik
dari Rp 428,30 triliun di 2019.
Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan, kenaikan aset dana tersebut
didorong peningkatan realisasi investasi sebesar 11,42 persen menjadi Rp 31,5 triliun di 2020
dari Rp 28,27 triliun pada 2019.
Kinerja investasi itu berhasil mengkompensasi penurunan iuran di tengah naiknya klaim pada
tahun lalu, sehingga aset dana jaminan sosial yang dikelola BPJamsostek pun tetap naik.
"Aset dana jaminan sosial semua tumbuh Positif, walaupun tahun lalu ada relaksasi iuran. Sebab
hasil investasi dana jaminan sosial mengalami peningkatan dan mendorong pertumbuhan aset,"
ujar Anggoro dalam konferensi pers virtual, Senin (31/5/2021).
Daftarkan email Seperti diketahui, pada tahun lalu pendapatan iuran tercatat sebesar Rp73,26
triliun turun 0,21 persen dari tahun 2019 yang sebesar Rp73,42 triliun.
Sementara, klaim yang dibayarkan naik 22,65 persen menjadi Rp 36,44 triliun dari Rp 29,71
triliun di tahun sebelumnya.
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Penurunan iuran dikarenakan adanya relaksasi dengan potongan hingga 99 persen selama 6
bulan, sedangkan klaim meningkat karena adanya dampak Covid-19 pada sejumlah perusahaan
pemberi kerja.
"Tingkat kesehatan keuangan dana jaminan sosial maupun BPJamsostek selama tahun 2020
juga dalam kondisi yang aman dan sehat," kata Anggoro.
Secara rinci, nilai aset dari program JKK sebesar Rp 41,06 triliun, naik dibandingkan aset 2019
yang tercatat sebesar Rp 36,42 triliun.
Lalu aset program JKM meningkat menjadi Rp 14,84 triliun di 2020 dari Rp 13,43 triliun pada
2019.
Kemudian total aset pada program JHT mencapai Rp 346,92 triliun di 2020 dari tahun
sebelumnya sebesar Rp 318,30 triliun.
Serta, nilai aset program JP tercatat sebesar Rp 80,95 triliun dari tahun 2019 sebesar Rp 60,14
triliun.
Sementara itu, Direktur Keuangan BPJamsostek Asep Rahmat Suwandha menambahkan, dalam
hal cakupan perlindungan kepesertaan tercatat sebanyak 50,7 juta pekerja telah terdaftar
sebagai peserta BPJamsostek sampai akhir 2020.
Ada 30 juta tenaga kerja peserta aktif dan 684.000 pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran
yang terkumpul sepanjang tahun 2020 sebesar Rp73,26 triliun.
Dengan jumlah iuran tersebut, kata dia, semua pembayaran klaim sepanjang 2020 bahkan cukup
dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima.
"Semua program yang dikelola BPJamsostek dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari
pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan," ujar Asep.
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Ringkasan
Akibat terdampak pandemi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau
BP Jamsostek mencatatkan penurunan penghasilan neto sepanjang tahun 2020. Penghasilan
neto pada periode itu hanya mencapai Rp 63,47 miliar dibanding posisi pada 2019 sebesar Rp
318,27 miliar. Berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit untuk tahun buku 2020. Dari
total aset tercatat menjadi sebesar Rp 15,80 triliun dari realisasi pada periode 2019 sebesar Rp
15,83 triliun, Adapun untuk dana investasi menjadi Rp 11,66 triliun dari tahun 2019 yang sebesar
Rp 11,86 triliun, sedangkan hasil investasi menjadi Rp 824,8 miliar dari Rp 876,21 miliar pada
tahun 2019.

PENGHASILAN BP JAMSOSTEK HANYA MENCAPAI RP 63,47 MILIAR PADA 2020
Akibat terdampak pandemi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau
BP Jamsostek mencatatkan penurunan penghasilan neto sepanjang tahun 2020. Penghasilan
neto pada periode itu hanya mencapai Rp 63,47 miliar dibanding posisi pada 2019 sebesar Rp
318,27 miliar.
Berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit untuk tahun buku 2020. Dari total aset
tercatat menjadi sebesar Rp 15,80 triliun dari realisasi pada periode 2019 sebesar Rp 15,83
triliun, Adapun untuk dana investasi menjadi Rp 11,66 triliun dari tahun 2019 yang sebesar Rp
11,86 triliun, sedangkan hasil investasi menjadi Rp 824,8 miliar dari Rp 876,21 miliar pada tahun
2019.
Kendati demikian, dari sisi dana jaminan sosial mengalami peningkatan di sisi aset, yakni menjadi
Rp 483,78 triliun dari tahun 2019 yang sebesar Rp 428,3 triliun. Sementara, penerimaan iuran
turun dari Rp 73,42 triliun menjadi Rp 73,26 triliun.
Dari sisi pembayaran jaminan juga mengalami peningkatan yang cukup pesat, yakni dari Rp
29,71 triliun pada 2019 menjadi sebesar Rp 36,44 triliun. Sedangkan, hasil investasi meningkat
dari Rp 28,25 triliun menjadi Rp 31,50 triliun.
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Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, terjadinya penurunan
diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19. "Tentu kita tahu penurunan ini juga akibat pandemi
lalu," ungkap Angoro saat paparan kinerja secara virtual, Senin (31/5).
Anggoro pun merinci, dari sisi pendapatan iuran program jaminan kecelakaan kerja (JKK) alami
penurunan sebesar Rp 3,79 triliun atau turun dari 2019 sebesar Rp 5,92 triliun. Sementara klaim
juga menurun dari Rp 1,57 triliun pada 2019 menjadi Rp 1,55 triliun pada 2020.
Di sisi lain, jumlah aset dari JKK mengalami peningkatan yang cukup pesat menjadi Rp 41,06
triliun dari 2019 sebesar Rp 36,42 triliun.
Adapun untuk program jaminan kematian (JKM), dari sisi pendapatan iuran turun dari Rp 2,81
triliun menjadi Rp 1,82 triliun. Sementara itu, total klaim sepanjang 2020 naik menjadi Rp 1,34
triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 862,72 miliar.
Selanjutnya, total aset program JKM meningkat pesat dari yang pada 2019 sebesar Rp13,43
triliun menjadi sebesar Rp 14,84 triliun. Di topang pula oleh hasil investasi sebesar Rp1,1 triliun
dari 2019 sebesar Rp 1,01 triliun.
Dengan laporan tersebut, ia menekankan, aset bersih program JKK cukup untuk membayar klaim
sebanyak 297 bulan ke depan. Dengan aset bersih JKM cukup untuk membayar klaim hingga
109 bulan ke depan.
Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari
Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan
Jaminan Pensiun (JP) tumbuh hingga 13%.
Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22% sebagai dampak dari
pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan relaksasi iuran dengan potongan hingga 99% selama
6 bulan.
Tingkat Kesehatan Keuangan DJS maupun Badan BP Jamsostek selama tahun 2020 juga dalam
kondisi yang sehat. Hal ini ditopang oleh kinerja investasi BP Jamsostek tahun 2020. Tercermin
dari capaian dana investasi aset DJS ini tumbuh hingga 13,16% yoy, dengan hasil investasi
tumbuh sebesar 11,42% yoy. Aset DJS yang dikelola BP Jamsostek juga meningkat 13%
dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 483,78 triliun.
Anggoro menjelaskan, dalam hal cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun
2020, tercatat sebanyak 50,7 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek dengan
30 juta tenaga kerja peserta aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang
terkumpul sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 73,26 triliun.
"Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim sepanjang tahun 2020 bahkan cukup
dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima," katanya.
Selanjutnya dari pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai Rp 32,33 triliun, sehingga
dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59% yang lebih tinggi dari bunga
rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68%.
Dilihat dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik
tersebut, sepanjang tahun 2020 BP Jamsostek telah membayarkan klaim atau pembayaran
jaminan sebesar Rp 36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta. Besaran pembayaran klaim tersebut
meningkat sebesar 22,64%.
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"BP Jamsostek mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan akuntabel. Predikat WTM dari
kantor akuntan independen merupakan indikasi bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku," ujar Anggoro.
Dengan berbagai capaian ini, pihaknya yakin bisa dilakukan peningkatan di berbagai aspek,
seperti peningkatan kapasitas layanan kepada peserta dan akuisisi atau coverage kepesertaan
hingga 37 juta tenaga kerja aktif.
"Kami akan lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya seperti implementasi
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undang-undang Cipta Kerja
dan melakukan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden
Nomor 2 tahun 2021 untuk meningkatkan kepesertaan," ungkap Anggoro.
Ia menjelaskan bahwa, laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Program Dana Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan mendapat opini Wajar Tanpa Modifikasian sesuai kerangka pelaporan
yang diterapkan.
Laporan ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, yaitu PSAK 1
Penyajian Laporan Keuangan untuk BPJS Ketenagakerjaan, ISAK 35 Entitas Berorientasi Nirlaba
untuk Program JKK dan JKM serta PSAK 18 Program Manfaat Purna Karya sebagai acuan Laporan
Keuangan Program JHT dan JP.
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Ringkasan
Penerimaan Mahasiswa Baru atau PMB Politeknik Ketenagakerjaan 2021-2022 telah dibuka.
Simak berikut ini syarat dan tahapannya berikut ini. Diketahui, pendaftaran akan dibuka tanggal
1 Juni hingga 15 Juni 2021 yang bisa dilakukan secara online di situs polteknaker.ac.id.

PMB POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN 2021/2022: SYARAT DAN TAHAPANNYA
Penerimaan Mahasiswa Baru atau PMB Politeknik Ketenagakerjaan 2021-2022 telah dibuka.
Simak berikut ini syarat dan tahapannya berikut ini. Diketahui, pendaftaran akan dibuka tanggal
1 Juni hingga 15 Juni 2021 yang bisa dilakukan secara online di situs polteknaker.ac.id. Berikut
ini informasi seputar PMB Politeknik Ketenagakerjaan 2021-2022 mulai dari syarat, tahapan
hingga jadwalnya.
Adapun kuota yang disediakan untuk PMB Polteknaker tahun ini berjumlah 90 orang dengan
memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Adapun syarat PMB Politeknik Ketenagakerjaan 20212022 yaitu sebagai berikut.
Syarat PMB Politeknik Ketenagakerjaan Semua berkas yang disebutkan pada point di atas dibuat
satu tipe file rar atau zip berukuran maksimal 10 mega byte. Selain itu, sediakan juga pas foto
berwarna terbaru (ukuran 4x6 cm) dengan latar belakang biru, ukuran resolusi maksimal 300
pixel x 450 pixel, dengan tipe file png atau jpg.
Tahapan PMB Politeknik Ketenagakerjaan Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan
menyampaikan, Polteknaker (Politeknik Ketenagakerjaan) berupaya untuk memenuhi kebutuhan
SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas baik dari sisi instansi pemerintah, industri, maupun
masyarakat.
Anwar Sanusi selaku Sekjen (Sekretaris Jendera menambahkan, mengenai biaya pendaftaran
dan studi di Polteknaker akan mendapat subsidi pemerintah alias gratis. Perlu diketahui,
Polteknaker mempunyai tiga prodi (program studi) di antaranya: Lulusan Polteknaker ini nantinya
akan memperoleh ijazah, TOEIC, dan Sertifikat Kompetensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi
Profesi). Demikianlah informasi mengenai PMB Politeknik Ketenagakerjaan 2021-2022 lengkap
dengan syarat dan tahapannya.
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Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Atas nama Pemerintah Indonesia, kami
sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Korea atas kerja sama
bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di bidang ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan kerja
sama yang intensif dan efektif antara kedua pemerintah guna merundingkan isu-isu
ketenagakerjaan dan perlindungan terkait AKPI di Korea dan pemberi kerja

Ringkasan
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk meningkatkan pelindungan
Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea.
Kesepakatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea.

RI DAN KORSEL SEPAKATI PERJANJIAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL PERIKANAN
INDONESIA
JAKARTA, - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk meningkatkan
pelindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea.
Kesepakatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea.
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"Atas nama Pemerintah Indonesia, kami sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Pemerintah Korea atas kerja sama bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di
bidang ketenagakerjaan," kata Ida dalam siaran pers, Senin (31/5/2021).
Ida mengatakan, urgensi keberadaan nota kesepahaman ini adalah mempertimbangkan
kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di kapal.
Apalagi adanya kondisi pandemi Covid-19, semakin menambah kompleksitas permasalahan bagi
pekerja migran, utamanya yang bekerja sebagai awak kapal.
Ida menilai, penandatanganan kerja sama bilateral ini diperlukan guna mengatur mekanisme
penempatan, dan meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja.
Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email "Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif
antara kedua pemerintah guna merundingkan isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan terkait
AKPI di Korea dan pemberi kerja," kata Ida.
Korea merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati Pekerja Migran Indonesia
(PMI).
Berdasarkan data Imigrasi Korea per 30 April 2020 terdapat sebanyak 5.343 AKPI bekerja pada
kapal perikanan di atas 20 ton.
Ida berharap, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kerja sama bilateral antara
Indonesia dan Korea dapat lebih diperkuat, mulai dari proses perekrutan dan penempatan juga
diharapkan bisa berjalan lebih baik.
Selain itu juga, perlindungan AKPI, dan pemberi kerja di Korea dapat lebih ditingkatkan.
Ida mengatakan, sebagai turunan dari nota kesepahaman tersebut, Ida juga akan membentuk
sebuah Pengaturan Pelaksana, yang secara rinci mengatur mengenai penempatan dan
pelindungan AKPI.
Termasuk juga pelaksanaan penempatan dan perekrutan AKPI akan dilakukan melalui skema G
to G.
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Ringkasan
Kampanye boikot Indomaret masih akan dilakukan buruh di berbagai daerah di Indonesia, Kamis,
3 Juni 2021. Melihat hal ini, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET), induk usaha PT
Indomarco Prismatama (Indomaret) menegaskan pihaknya telah memikirkan langkah yang akan
ditempuh. Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (31/5/2021), DNET
mengaku pihak Indomaret sudah berproses dengan melakukan upaya dialog terkait perbuatan
yang dilakukan oleh AB (karyawan Indomaret yang dilaporkan ke pihak kepolisian).

UPAYA INDOMARET SELESAIKAN MASALAH DENGAN BURUH
Jakarta - Kampanye boikot Indomaret masih akan dilakukan buruh di berbagai daerah di
Indonesia, Kamis, 3 Juni 2021. Melihat hal ini, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET),
induk usaha PT Indomarco Prismatama (Indomaret) menegaskan pihaknya telah memikirkan
langkah yang akan ditempuh.
Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (31/5/2021), DNET mengaku
pihak Indomaret sudah berproses dengan melakukan upaya dialog terkait perbuatan yang
dilakukan oleh AB (karyawan Indomaret yang dilaporkan ke pihak kepolisian).
"Saat ini, pihak Indomaret sudah berproses dengan melakukan upaya dialog yang dimediasi oleh
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI
JSK) yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan terkait perbuatan yang dilakukan oleh
AB tersebut," tulis perseroan.
Perseroan juga menegaskan bila tak terdapat dampak terhadap kegiatan operasional yang
dilakukan oleh Indomaret akibat boikot produk yang dilakukan para buruh.
"Sejauh ini, tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh entitas asosiasi
kami, yaitu Indomaret," tulisnya.
Pekerja PT Indomarco Prismatama di Jakarta Utara Anwar Bessy harus menjalani persidangan
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dilaporkan secara pidana oleh perusahaan akibat
109

rusaknya dinding gypsum saat buruh menuntut THR 2020 dibayarkan seperti tahun-tahun
sebelumnya.
Said mengatakan, KSPI beranggotakan 2,2 juta yang tersebar di 30 provinsi dan lebih dari 300
kabupatan/kota. Sedangkan FSPMI beranggotakan lebih dari 250 buruh di 24 provinsi dan lebih
dari 200 kab/kota.
"Bisa dipastikan akan terhadi loss penjualan produk Indomaret, karena buruh dalam beberapa
hari ke depan akan menjalankan rencana boikot tersebut," tutur dia.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memfasilitasi pertemuan antara
pengelola PT Indomarco Prismatama selaku pengelola ritel Indomaret dan serikat pekerja atas
persoalan ketenagakerjaan terkait pembayaran THR di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada Jumat,
28 Mei 2021.
Kemnaker berharap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco
Prismatama tersebut untuk mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam
menyelesaikan masalah ini.
"Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah melakukan fasilitasi dengan mempertemukan
manajemen Indomarco dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, untuk bersama-sama mencari
solusi dan jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial
yang harmonis dan kondusif," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam
pernyataannya, Sabtu (29/5/2021).
Putri mengatakan, dalam audiensi tersebut, pihaknya meminta kepada seluruh pihak untuk
menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan antar pihak maupun
masyarakat.
"Kami mengimbau dan meminta manajemen Indomaret dan pekerja untuk menahan diri dan
melakukan dialog bipartit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi," ujar dia.
Dia menambahkan, melalui pertemuan ini, kedua belah pihak telah menyatakan komitmennya
untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan menyelesaikan persoalan
yang terjadi.
"Respon dari kedua belah pihak adalah mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan ini
dengan baik. Memang butuh waktu, tapi kita harus kedepankan semangat dialog secara bipatit
antara kedua belah pihak," ungkapnya.
Putri juga meminta seluruh pihak untuk terus memupuk dialog sosial antara manajemen dengan
SP/SB sebagai instrumen untuk bertukar pikiran dan mempererat kebersamaan. Dialog sosial
jangan hanya dilakukan manakala ada permasalahan saja.
"Situasi pandemi COVID-19 ini telah membawa kita pada kondisi yang sulit. Oleh karenanya, kita
harus bersatu, saling memahami, dan saling mendukung agar kita dapat bertahan dan keluar
dari situasi ini," tukasnya.
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Ringkasan
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk meningkatkan perlindungan Awak Kapal
Perikanan Indonesia (AKPI), yang bekerja di kapal ikan pesisir Korea. Peningkatan pelindungan
ini termasuk memperkuat kompetensi para AKPI sesuai pasar kerja.

RI-KORSEL SEPAKAT TINGKATKAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL PERIKANAN
PEMERINTAH Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk meningkatkan perlindungan Awak
Kapal Perikanan Indonesia (AKPI), yang bekerja di kapal ikan pesisir Korea. Peningkatan
pelindungan ini termasuk memperkuat kompetensi para AKPI sesuai pasar kerja.
Kesepakatan peningkatan perlindungan tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) tentang
Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI, yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea. Nota
kesepahaman ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan
dan Perikanan Republik Korea Seong-Hyeok Moon, secara virtual pada Senin (31/5) ini.
Penandatangan MoU menjadi momen penting bagi kedua negara, karena menandai dimulainya
implementasi kerja sama bilateral terkait hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak kapal
perikanan Indonesia. Khususnya, yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea di atas 20 ton.
"Atas nama pemerintah Indonesia, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada
pemerintah Korea atas kerja sama bilateral yang terjalin dengan baik, khususnya di bidang
ketenagakerjaan," ujar Menaker Ida, Senin (31/5).
Untuk pemerintah Indonesia, lanjut Ida, urgensi keberadaan nota kesepahaman ialah
mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di kapal. Apalagi, pandemi
covid-19 menambah kompleksitas permasalahan bagi pekerja migran, khususnya yang bekerja
sebagai awak kapal.
"Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan dan
meningkatkan pelindungan hak pekerja dan pemberi kerja," imbuh Ida.
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Korea Selatan merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati Pekerja Migran
Indonesia (PMI). Berdasarkan data Imigrasi Korea per 30 April 2020, terdapat 5.343 AKPI bekerja
pada kapal perikanan di atas 20 ton. Hal ini juga menunjukkan angka kebutuhan AKPI di Korea
cukup tinggi.
Sebagai turunan dari nota kesepahaman tersebut, Ida mengatakan segera dibentuk sebuah
Pengaturan Pelaksana, yang secara rinci mengatur penempatan dan pelindungan AKPI.
Termasuk, pelaksanaan penempatan dan perekrutan AKPI yang dilakukan melalui skema G to
G.
Menteri Kelautan dan Perikanan Korea Selatan Seong-Hyeok Moon menyebut MoU dengan
Kemnaker RI merupakan MoU pertama dalam upaya melindungi HAM. Serta, memastikan kondisi
kerja aman bagi AKPI yang banyak berkontribusi bagi kemajuan industri perikanan Korea.
Seong-Hyeok Moon optimistis melalui MoU ini kedua negara akan membentuk sistem perekrutan
dan penempatan AKPI di Korea. "Saya yakin sistem ini akan semakin memperdalam hubungan
bilateral kita. Saya menantikan dukungan aktif yang berkelanjutan dari pemerintah Indonesia,
dalam meningkatkan proses rekrutmen di lapangan," tutur Moon.(OL-11).
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Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Atas nama Pemerintah Indonesia, kami
sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Korea atas kerja sama
bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di bidang ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan
guna mengatur mekanisme penempatan, dan meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan
pemberi kerja

Ringkasan
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat meningkatkan perlindungan awak kapal
perikanan Indonesia (AKPI) dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea Seong-Hyeok
Moon via virtual pada Senin. Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, Menaker Ida
menegaskan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja
bagi AKPI yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea itu merupakan momen penting bagi kedua
negara.

INDONESIA-KORSEL TINGKATKAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL PERIKANAN
Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat meningkatkan perlindungan awak
kapal perikanan Indonesia (AKPI) dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea Seong-Hyeok
Moon via virtual pada Senin.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, Menaker Ida menegaskan penandatanganan Nota
Kesepahaman tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI yang bekerja pada kapal
ikan pesisir Korea itu merupakan momen penting bagi kedua negara.
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"Atas nama Pemerintah Indonesia, kami sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Pemerintah Korea atas kerja sama bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di
bidang ketenagakerjaan," kata Menaker Ida.
Ida menjelaskan bahwa urgensi Indonesia akan keberadaan nota kesepahaman itu
mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di kapal.
Apalagi pandemi COVID-19 semakin menambah kompleksitas permasalahan bagi pekerja migran
Indonesia (PMI), utamanya yang bekerja sebagai awak kapal.
"Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan, dan
meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja," katanya.
Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif antara kedua
pemerintah guna merundingkan isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan terkait AKPI di Korea
dan pemberi kerja.
Korea merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati PMI. Berdasarkan data
Imigrasi Korea per 30 April 2020 terdapat sebanyak 5.343 AKPI bekerja pada kapal perikanan di
atas 20 ton.
Menaker Ida berharap, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kerja sama bilateral
Indonesia dan Korea dapat lebih diperkuat, proses perekrutan dan penempatan bisa berjalan
lebih baik, serta perlindungan AKPI dan pemberi kerja di Korea dapat lebih ditingkatkan.
Selanjutnya adalah pembentukan Pengaturan Pelaksanaan yang akan mengatur secara rinci
mengenai penempatan dan pelindungan AKPI, dengan dari pihak Indonesia akan diwakili oleh
Badan Pelindungan PMI (BP2MI).
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neutral - PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) (NA) "Sosialisasi dilakukan secara
bertahap (per bagian dan per shift) sesuai Protokol Kesehatan dalam masa Pandemi,"
neutral - Riden Hatam Aziz (Presiden FSPMI) Kalau manajemen Indomarco tidak merespons
tuntutan kami, maka kami akan instruksikan untuk boikot seluruh produk-produk Indomaret di
seluruh Indonesia, dan kami akan instruksikan untuk melakukan unjuk rasa di seluruh kantor
Indomaret di Indonesia
neutral - Riden Hatam Aziz (Presiden FSPMI) Anwar Bessy yang emosional, spontan
menggerakkan tangannya, membentur gypsum kantor hingga bolong kurang lebih 20-25 cm

Ringkasan
Aksi boikot produk Indomaret dilakukan Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) karena salah
satu pekerjanya harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini terjadi
setelah ada laporan secara pidana oleh perusahaan akibat rusaknya dinding gypsum saat buruh
menuntut THR 2020 dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya.

KRONOLOGI PERKARA HUKUM DENGAN SEORANG KARYAWAN VERSI PENGELOLA
INDOMARET
Jakarta - Aksi boikot produk Indomaret dilakukan Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI)
karena salah satu pekerjanya harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hal ini terjadi setelah ada laporan secara pidana oleh perusahaan akibat rusaknya dinding
gypsum saat buruh menuntut THR 2020 dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya.
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Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Senin (31/5/2021), PT Indoritel
Makmur Internasional Tbk (DNET) menjelaskan kronologi latar belakang timbulnya perkara
hukum dengan salah satu karyawan.
Pada 8 Mei 2020 dimulai pukul 13.00 WIB bertempat di kantor cabang Indomaret tempat AB
(pekerja yang ditahan) bekerja, direncanakan untuk dilakukan sosialisasi pemberian THR 2020
dengan ketentuan, karyawan dengan masa kerja 1 tahun ke atas, mendapat THR sebesar 1
bulan upah dan karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, mendapat THR secara
proporsional.
"Sosialisasi dilakukan secara bertahap (per bagian dan per shift) sesuai Protokol Kesehatan
dalam masa Pandemi," tulis perseroan.
Ketika sosialisasi berlangsung, sekitar pukul 18.00 WIB diketahui ada sejumlah driver (karyawan
Indomaret) berkumpul di depan pintu gerbang dan mengajak mogok driver lain yang hendak
bertugas mengirim barang.
Pimpinan cabang bersama-sama dengan pimpinan driver kemudian mengajak dialog beberapa
driver yang terlibat dalam aksi mogok tersebut.
Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan agar tetap mematuhi peraturan PSBB.Beberapa
driver sempat mengatakan mereka mengetahui bocoran materi sosialisasi yang akan
disampaikan pada pukul 19.00 WIB nanti, dan menuntut ketentuan THR yang sama dengan
2019.
"Sekitar pukul 19.00 WIB, pihak Polsek dan Polres Jakarta Utara datang untuk menengahi dialog
antara pimpinan cabang dengan driver. Karena waktu semakin malam, para karyawan yang
sudah tidak bertugas atau bekerja, diminta untuk pulang karena besok harus kembali bekerja,"
tulis perseroan.
Beberapa saat setelah itu, AB datang ke ruang pertemuan dengan berteriak-teriak dan
menunjuk-nunjuk atasannya. Melihat hal tersebut, aparat segera menghentikan langkah AB agar
tidak mendekati atasannya. AB kemudian memukul dinding ruang pertemuan sehingga
berlubang (bolong).
"Atas tindakannya tersebut, AB dilaporkan ke Polres Jakarta Utara pada 11 Mei 2020 dengan
Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Pasal Perusakan," tulisnya.
Pada 13 Mei 2020, AB diberikan Surat Peringatan ke tiga (SP 3). Perseroan menyatakan, saat ini
pihak Indomaret sudah berproses dengan melakukan upaya dialog yang dimediasi oleh Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) yang
berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan terkait perbuatan yang dilakukan oleh AB
tersebut.
Sebelumnya, buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
mengancam akan menggerakan pemboikotan produk Indomaret gegara konflik antara
anggotanya dengan manajemen PT Indomarco Prismatama (grup Indomaret).
Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan, pihaknya tidak terima saat salah satu anggotanya
terancam dipidana gegara merusak gypsum kantor Indomarco dalam unjuk rasa menuntut
pembayaran THR.
"Kalau manajemen Indomarco tidak merespons tuntutan kami, maka kami akan instruksikan
untuk boikot seluruh produk-produk Indomaret di seluruh Indonesia, dan kami akan instruksikan
untuk melakukan unjuk rasa di seluruh kantor Indomaret di Indonesia," katanya, ditulis Senin
(17/5/2021).
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Riden menjelaskan, kejadian ini bermula saat anggota serikat pekerja bernama Anwar Bessy
menuntut THR tahun 2020 yang tidak dibayar full. Anwar bersama ratusan buruh lainnya
melakukan unjuk rasa hingga merusak gypsum kantor.
"Anwar Bessy yang emosional, spontan menggerakkan tangannya, membentur gypsum kantor
hingga bolong kurang lebih 20-25 cm," ujar Riden.
Kasus tersebut langsung dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Anwar sendiri sudah
menjalani 2 sidang, sidang ketiga akan dilaksanakan 18 Mei 2021.
Riden heran karena Anwar dan ratusan buruh lainnya pun unjuk rasa untuk menuntut hak
mereka yang tak diberikan perusahaan. Lagipula, lanjutnya, ruangan tersebut ialah ruangan
kantor yang ternyata memang akan dirobohkan.
Oleh karenanya, pihaknya menuntut agar Anwar segera dibebaskan dari ancaman pidana karena
Anwar hanya memperjuangkan haknya yang tidak dirinya terima selama bekerja di Indomaret.

117

Judul

Indonesia dan Korea Teken Kesepakatan Pelindungan Awak Kapal
Perikanan

Nama Media

jpnn.com

Newstrend
Halaman/URL

Pelindungan AKPI
https://www.jpnn.com/news/indonesia-dan-korea-teken-kesepakatanpelindungan-awak-kapal-perikanan

Jurnalis

fri

Tanggal

2021-05-31 19:19:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Ringkasan
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) bersepakat untuk meningkatkan pelindungan
Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea. Peningkatan
pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI sesuai pasar
kerja.

INDONESIA DAN KOREA TEKEN KESEPAKATAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL
PERIKANAN
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) bersepakat untuk meningkatkan
pelindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea.
Peningkatan pelindungan ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI
sesuai pasar kerja.
Kesepakatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker
Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara
virtual pada Senin (31/1/2021).
Penandatangan Nota Kesepahaman ini menjadi momen penting bagi kedua negara karena
menandai dimulainya implementasi kerja sama bilateral terkait hubungan kerja dan tenaga kerja
bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea di atas 20 ton.
"Atas nama Pemerintah Indonesia, kami sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Pemerintah Korea atas kerja sama bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di
bidang ketenagakerjaan," kata Menaker Ida Fauziyah.
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, bagi Pemerintah Indonesia, urgensi keberadaan nota
kesepahaman ini adalah mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di
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kapal. Apalagi, adanya kondisi pandemi COVID-19, makin menambah
permasalahan bagi pekerja migran, utamanya yang bekerja sebagai awak kapal.

kompleksitas

"Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan, dan
meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja," kata Ida Fauziyah didampingi
Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono dan Sesditjen Binapenta dan PKK, Eva Trisiana.
Menurut Ida, perlu koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif antara kedua pemerintah
guna merundingkan isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan terkait AKPI di Korea dan pemberi
kerja.
Korea merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati Pekerja Migran Indonesia
(PMI). Berdasarkan data Imigrasi Korea per 30 April 2020 terdapat sebanyak 5.343 AKPI bekerja
pada kapal perikanan di atas 20 ton. Hal ini juga menunjukkan angka kebutuhan AKPI di Korea
cukup tinggi.
Menaker Ida berharap, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kerja sama bilateral
antara Indonesia dan Korea dapat lebih diperkuat, proses perekrutan dan penempatan bisa
berjalan lebih baik, serta perlindungan AKPI dan pemberi kerja di Korea dapat lebih ditingkatkan.
Terpenting, tindak lanjut tahap berikutnya yakni pembentukan Pengaturan Pelaksanaan yang
akan mengatur secara rinci mengenai penempatan dan pelindungan AKPI.
"Pengaturan Pelaksanaan itu akan disusun kemudian oleh badan perwakilan kedua negara.
Indonesia akan diwakili oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saya
berharap bahwa penyusunan Pengaturan Pelaksanaan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat
segera difinalisasi, serta mewakili kepentingan semua pihak," kata Menaker Ida.
Sebagai turunan dari nota kesepahaman tersebut, Menaker Ida Fauziyah mengatakan akan
dibentuk sebuah Pengaturan Pelaksana yang secara rinci mengatur mengenai penempatan dan
pelindungan AKPI. Termasuk juga pelaksanaan penempatan dan perekrutan AKPI akan dilakukan
melalui skema G to G.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, mengatakan, MoU dengan
Kemnaker RI merupakan MoU pertama yang ditandatanganinya dalam upaya melindungi HAM
dan memastikan kondisi kerja aman bagi AKPI yang telah banyak berkontribusi bagi kemajuan
industri perikanan Korea.
Seong-Hyeok Moon menambahkan, melalui MoU yang bertujuan untuk melindungi hak dan
kepentingan kepentingan AKPI ini, kedua negara akan membentuk sistem perekrutan dan
penempatan AKPI di Korea.
"Saya yakin sistem ini akan semakin memperdalam hubungan bilateral kita. Saya menantikan
dukungan aktif yang berkelanjutan dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan proses
rekrutmen di lapangan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Seong-Hyeok Moon juga berharap dukungan Menaker RI dalam
pembentukan Pengaturan Pelaksanaan mengenai penempatan dan pelindungan AKPI. Selaku
pemegang otoritas AKPI, Seong-Hyeok Moon akan memberikan perhatian khusus kepada AKPI
yang bekerja di Korea, untuk memastikan mereka menikmati hak-hak dasarnya, bekerja dengan
aman, dan kembali ke rumah dengan selamat.
“Ke depan saya harap kedua negara dapat semakin memperluas kerja sama di berbagai bidang.
Saya tegaskan sekali lagi, Kementerian saya akan mengerahkan upaya terbaik untuk
memberikan semua dukungan yang dapat kami berikan," ujar Seong-Hyeok Moon.(ikl/jpnn)
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LAPORAN KEUANGAN BPJAMSOSTEK
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo memberikan paparan Laporan Keuangan dan
Laporan Pengelolaan Program (auditan) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 di Jakarta, Senin
(31/5/2021). Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa
Modifikasian (WTM), sementara, Laporan Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua, Jaminan
Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dinyatakan telah sesuai dengan
kriteria penyajian berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013. ANTARA
FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.
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Ringkasan
Di tengah tantangan perekonomian dan dampak pandemi COVID-19 yang sudah berjalan selama
2 tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab disebut BPJAMSOSTEK masih dapat
membukukan kinerja yang sangat baik. Hal ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan
Pengelolaan Program (LK-LPP) yang secara resmi diumumkan pada Senin (31/5), di Plaza
BPJAMSOSTEK. Kegiatan itu dihadiri jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK.

KINERJA BPJAMSOSTEK, LIKUIDITAS DAN HASIL INVESTASI 2020
Jakarta - Di tengah tantangan perekonomian dan dampak pandemi COVID-19 yang sudah
berjalan selama 2 tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab disebut BPJAMSOSTEK masih
dapat membukukan kinerja yang sangat baik.
Hal ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) yang
secara resmi diumumkan pada Senin (31/5), di Plaza BPJAMSOSTEK. Kegiatan itu dihadiri jajaran
Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK.
Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun
Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).
Sementara Laporan Pengelolaan Program (LPP) JHT, JP, JKK, dan JKM dinyatakan telah sesuai
dengan kriteria penyajian berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden No.108 Tahun 2013.
Penyampaian hasil audit LK-LPP BPJAMSOSTEK Tahun 2020 kepada publik lebih cepat dari yang
ditargetkan regulasi yaitu 31 Juli 2021. Ketua Dewan Pengawas, Muhammad Zuhri, memberikan
apresiasi kepada manajemen atas penyampaian Laporan Keuangan yang dilakukan lebih cepat
dari tahun-tahun sebelumnya.
"Kami mampu menyampaikan transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan
lebih cepat dari target regulasi. Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJAMSOSTEK
periode 2021-2026 dan menjadi langkah awal yang perlu diapresiasi," ujar Zuhri.
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Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari
Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan
Jaminan Pensiun (JP) tumbuh hingga 13 persen.
Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22 persen, sebagai dampak
dari pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan Relaksasi Iuran dengan potongan hingga 99
persen selama 6 bulan. Tingkat Kesehatan Keuangan DJS maupun Badan BPJAMSOSTEK selama
tahun 2020 juga dalam kondisi yang aman dan sehat.
Aset Rp500 Triliun Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menjelaskan
pertumbuhan DJS ini antara lain ditopang kinerja investasi tahun 2020. Capaian dana investasi
aset DJS ini tumbuh hingga 13,16 persen YoY, dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42
persen YoY.
"Aset DJS yang dikelola meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar
Rp483,78 triliun. Jika, ditambah dengan aset badan sebesar Rp15,8 triliun, maka sampai dengan
penghujung tahun 2020 secara total BPJAMSOSTEK mengelola aset sebesar Rp499,58 triliun,"
ujar Anggoro.
Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK, Asep Rahmat Suwandha, menyatakan dalam hal cakupan
perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 50,7 juta pekerja
telah terdaftar sebagai peserta dengan 30 juta tenaga kerja peserta aktif dan 684 ribu pemberi
kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun 2020 sebesar Rp73,26
triliun.
Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim sepanjang tahun 2020 bahkan cukup
dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima.
"Semua program DJS yang dikelola dalam kondisi likuiditas baik, terlihat dari pembayaran klaim
dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan," ujar Asep.
Selanjutnya Asep memaparkan bahwa dari pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai
Rp32,33 triliun, sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59 persen
p.a., yang lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68
persen p.a.
Sebagai tambahan, hasil pengembangan investasi JHT di BPJAMSOSTEK tersebut tidak
dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20 persen.
Jajaran direksi dan pengawas BPJAMSOSTEK pada Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan
Program (LK-LPP) di Jakarta, Senin (31/5/2021). Erafzon Saptiyulda AS/ho bpjamsostek) Fokus
JKP Ditilik dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik
tersebut, sepanjang tahun 2020, BPJAMSOSTEK telah membayarkan klaim atau pembayaran
jaminan sebesar Rp36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta. Besaran pembayaran klaim tersebut
meningkat sebesar 22,64 persen.
Anggoro mengatakan bahwa BPJAMSOSTEK mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan
akuntabel. Predikat WTM dari kantor akuntan independen merupakan indikasi bahwa
pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
"Sepanjang tahun, selain diawasi oleh KAP independen, (Badan Pemeriksa Keuangan), OJK
(Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan seluruh
peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar dikelola dengan sangat baik,
prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan hasil yang optimal," tutur
Anggoro.
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Dengan berbagai capaian ini, Anggoro merasa masih bisa dan perlu dilakukan peningkatan di
berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas layanan kepada peserta dan akuisisi atau cakupan
kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif.
Selanjutnya, dia dan jajarannya akan lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan
seterusnya, seperti implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat
dari Undang-undang Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi program jaminan sosial
ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk meningkatkan cakupan
kepesertaan.
Untuk mengakses Laporan Keuangan BPJAMSOSTEK, tautan resmi dapat diakses melalui
http://bit.ly/LKBPJAMSOSTEK2020 Dia menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya
kepada stakeholder, seperti Kemnaker, DJSN dan Kemenkeu, serta pihak lainnya atas
dukungannya sehingga pihaknya dapat melewati tahun 2020 dengan baik.
Program jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan dan
manfaat yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia sehingga pekerja mampu menjalankan
pekerjaan dengan aman dan nyaman.
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positive - Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi) Untuk target 2022, investasi kita itu sebenarnya
Rp985 triliun atau maksimal Rp1.127 triliun. Tapi permintaan Bapak Presiden kepada kami itu
menjadi Rp1.200 triliun
neutral - Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi) Jadi naik 30 persen. Kami mohon dukungan dari
pimpinan dan anggota Komisi VI karena ini membutuhkan gizi yang kuat dan pelumas yang
paten punya. Kalau tidak, ini berdampak sistemik dalam pengelolaan dalam menyelesaikan
investasi
negative - Andre Rosiade (Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra) Yang saya protes itu
momentumnya, masa masyarakat dua kali Lebaran, dua kali orang dilarang mudik. Tapi mereka
[TKA] seperti dikasih jalan tol masuk Indonesia
negative - Andre Rosiade (Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra) Kan kondisinya rakyat
kita dilarang mudik ya, kemudian masak jubir salah satu kementerian bilang kalau gak diizinkan
[pekerja TKA masuk] nanti investasi-investasi gak akan masuk ke Indonesia. Lah, kan, sumber
daya kita ada di Indonesia bukan di tempat negara dia begitu loh
negative - Andre Rosiade (Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra) Bapak tahu produksi
semen kita oversupply, bapak di depan kami pernah janji tidak akan izinkan pembangunan pabrik
semen baru lagi. Oversupply kita sudah sampai 42 juta ton/tahun dengan kapasitas produksi
pabrik yang ada hanya di bawah 68%. Pabrik semen baru itu digunakan untuk membunuh pabrik
semen yang ada, apa gimana Pak Menteri?
negative - Darmadi Durianto (Anggota Komisi VI DPR RI) Jangan sampai semakin gemuk makin
lamban ini, jadi tambah 8 deputi kan ini
negative - Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi) TKA yang masuk itu adalah betul yang punya skill
yang dibutuhkan segera dalam rangka penyelesaian pabrik. Masalah ini tidak perlu diungkapkan
secara gamblang
neutral - Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi) Itu adalah investasi yang berorientasi ekspor sekitar
90% jadi produknya itu diekspor 90% dan 10% nya itu untuk lokal
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kalau ini dibiarkan, ribuan buruh di industri semen dalam
waktu dekat ini terancam PHK. Karena keberadaan pabrik-pabrik semen yang baru mengancam
keberadaan semen-semen yang ada. Sebab saat ini saja pabrik semen yang produksinya sudah
over capacity di tengah permintaan pasar yang melempem

Ringkasan
Saat rapat kerja perdana dengan Komisi VI DPR RI, Menteri Investasi Bahlil dicecar pertanyaan
mulai dari TKA hingga pabrik semen. Selain itu, mereka pun merupakan pekerja profesional yang
dibutuhkan perusahaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya
menyebut dari jenis usaha para TKA bekerja pada sektor jasa sebanyak 8.443 orang, kemudian
sektor industri 7.113 orang, dan sisanya sektor maritim dan pertanian.

RAPAT PERDANA DI DPR, BAHLIL DICECAR SOAL TKA HINGGA PABRIK SEMEN
Saat rapat kerja perdana dengan Komisi VI DPR RI, Menteri Investasi Bahlil dicecar pertanyaan
mulai dari TKA hingga pabrik semen.
Bahlil Lahadalia melakukan rapat kerja pertama kali usai menjabat sebagai Menteri Investasi
dengan Komisi VI DPR RI, Senin (31/5/2021) di Komplek Senayan, Jakarta. Dalam
pemaparannya, Bahlil menyampaikan beberapa target yang ditugaskan kepada Kementerian
Investasi untuk mengejar suntikan modal sampai Rp1.200 triliun pada tahun depan.
"Untuk target 2022, investasi kita itu sebenarnya Rp985 triliun atau maksimal Rp1.127 triliun.
Tapi permintaan Bapak Presiden kepada kami itu menjadi Rp1.200 triliun," kata dia saat
menyampaikan pemaparan, Senin (31/5/2021).
Ia menjelaskan, target tersebut memang naik sekitar 30 persen dibanding target 2021 yaitu
mencapai Rp900 triliun. Padahal, berdasarkan rencana strategis (restra) Kementerian
Investasi/BKPM 2020-2024 tahun ini target realisasi investasi sebesar Rp858,5 triliun.
"Jadi naik 30 persen. Kami mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VI karena ini
membutuhkan gizi yang kuat dan pelumas yang paten punya. Kalau tidak, ini berdampak sistemik
dalam pengelolaan dalam menyelesaikan investasi," kata dia.
Usai memaparkan beberapa poin, di antaranya adalah target dan fokus program yang akan
digarap untuk memudahkan investasi masuk ke Indonesia, Bahlil sempat dicecar oleh beberapa
anggota Komisi VI DPR RI. Ia diyanya terkait kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) selama
larangan mudik di tengah pandemi COVID -19.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mempertanyakan alasan
Kementerian Investasi mengizinkan ribuan TKA masuk pada masa tersebut. "Yang saya protes
itu momentumnya, masa masyarakat dua kali Lebaran, dua kali orang dilarang mudik. Tapi
mereka [TKA] seperti dikasih jalan tol masuk Indonesia," kata Andre.
Pernyataan soal TKA yang masuk ke Indonesia pun membuat masyarakat geram. Andre
mengatakan perlu ada penjelasan yang lebih bisa diterima oleh masyarakat.
"Kan kondisinya rakyat kita dilarang mudik ya, kemudian masak jubir salah satu kementerian
bilang kalau gak diizinkan [pekerja TKA masuk] nanti investasi-investasi gak akan masuk ke
Indonesia. Lah, kan, sumber daya kita ada di Indonesia bukan di tempat negara dia begitu loh,"
kata dia.
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Belum selesai soal perkara soal TKA yang masuk ke Indonesia di masa larangan mudik lebaran,
Bahlil kemudian dicecar mengenai keputusannya yang mengizinkan pabrik semen baru dibangun
di Indonesia. Sebab, saat ini Indonesia mengalami over supply produksi semen, akibat isu
predatory pricing dan pabrik yang sudah terlalu banyak.
"Bapak tahu produksi semen kita oversupply, bapak di depan kami pernah janji tidak akan izinkan
pembangunan pabrik semen baru lagi. Oversupply kita sudah sampai 42 juta ton/tahun dengan
kapasitas produksi pabrik yang ada hanya di bawah 68%. Pabrik semen baru itu digunakan untuk
membunuh pabrik semen yang ada, apa gimana Pak Menteri?" tanya dia.
Selain itu, Bahlil juga dicecar karena dianggap membuat struktur kerja di Kementerian
Investasi/BKPM menjadi gemuk. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi
Durianto, usai mendengar Bahlil mengangkat 13 jajaran eselon II dan menambah tim baru untuk
mengisi divisi bernama tim ahli.
"Jangan sampai semakin gemuk makin lamban ini, jadi tambah 8 deputi kan ini," kata Darmadi
mempertanyakan.
Respons Bahlil Dalam rapat tersebut, Bahlil mulai membuka jawaban dari pertanyaan terkait
TKA. Ia mengklaim, izin yang diberikan kepada TKA yang masuk ke Indonesia pada periode
larangan mudik dipastikan adalah tenaga ahli dan profesional.
"TKA yang masuk itu adalah betul yang punya skill yang dibutuhkan segera dalam rangka
penyelesaian pabrik. Masalah ini tidak perlu diungkapkan secara gamblang," kata dia.
Lalu, Bahlil melanjutkan jawaban pada pertanyaan terkait keputusannya yang mengizinkan ada
pabrik semen baru yang dibangun di tengah produksi semen lokal yang oversupply.
"Itu adalah investasi yang berorientasi ekspor sekitar 90% jadi produknya itu diekspor 90% dan
10% nya itu untuk lokal," jelas dia.
Dua kasus yang dibahas dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dan Menteri Investasi
memang cukup serius. Misalnya TKA yang masuk ke Indonesia per Januari sampai Mei lalu
mencapai 15.760 orang. Jenis proyek nasional ditetapkan berdasar pertimbangan atau izin
khusus tertulis dari kementerian atau lembaga terkait.
Selain itu, mereka pun merupakan pekerja profesional yang dibutuhkan perusahaan di Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya menyebut dari jenis usaha para TKA bekerja
pada sektor jasa sebanyak 8.443 orang, kemudian sektor industri 7.113 orang, dan sisanya
sektor maritim dan pertanian. Kemudian berdasar level jabatan, mereka menempati posisi
profesional 8.482 orang, kemudian 4.144 orang konsultan, 2.490 orang manajer, 595 orang
direksi dan 49 orang sebagai komisaris.
Jawaban lain terkait oversupply semen yang disampaikan Bahlil. Kasus ini mencuat usai Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pemerintah melakukan
moratorium pendirian pabrik semen baru. Menurut dia, bila pabrik semen baru tetap didirikan,
maka banyak buruh yang terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebab, berlebihnya pasokan semen ketimbang adanya permintaan akan bahan tersebut yang
menyebabkan harga jual semen lesu. Selain itu, adanya pembangunan pabrik semen yang baru
juga akan berdampak terhadap pekerja di pabrik yang lama.
"Kalau ini dibiarkan, ribuan buruh di industri semen dalam waktu dekat ini terancam PHK. Karena
keberadaan pabrik-pabrik semen yang baru mengancam keberadaan semen-semen yang ada.
Sebab saat ini saja pabrik semen yang produksinya sudah over capacity di tengah permintaan
pasar yang melempem," ujar Said melalui keterangan tertulis, Minggu (30/5/2021).
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positive - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami mampu menyampaikan
transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan lebih cepat dari target regulasi.
Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJAMSOSTEK periode 2021-2026 dan menjadi
langkah awal yang perlu diapresiasi
positive - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Tingkat Kesehatan Keuangan
DJS maupun Badan BPJAMSOSTEK selama tahun 2020 juga dalam kondisi yang aman dan sehat
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Aset DJS yang dikelola
BPJAMSOSTEK meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp483,78 triliun.
Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJAMSOSTEK sebesar Rp15,8 triliun, maka sampai
dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJAMSOSTEK mengelola aset sebesar Rp499,58
triliun
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Sepanjang tahun, selain diawasi
oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),
OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan
seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar dikelola dengan sangat
baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan hasil yang optimal
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami selanjutnya lebih fokus pada
inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya seperti implementasi program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undang-undang Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi
program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk
meningkatkan coverage kepesertaan
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Terima kasih yang setinggitingginya kami ucapkan kepada stakeholder kami, seperti Kemnaker, DJSN dan Kemenkeu, serta
pihak lainnya atas dukungannya sehingga kami dapat melewati tahun 2020 dengan baik. Semoga
program jaminan sosial ketenagakerjaan yang kami selenggarakan dapat memberikan
perlindungan dan manfaat yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia
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neutral - Asep Rahmat Suwandha (Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK) Semua program DJS yang
dikelola BPJAMSOSTEK dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari pembayaran klaim dapat
diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan

Ringkasan
Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan selama 2
tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab disebut BPJAMSOSTEK masih dapat
membukukan kinerja yang sangat baik. Hal ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan
Pengelolaan Program (LK-LPP) yang secara resmi diumumkan di Plaza BPJAMSOSTEK, Senin
(31/5/'21) Kegiatan itu dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK.

AUDIT BPJS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020 NYATAKAN LIKUIDITAS SEHAT DAN
HASIL INVESTASI POSITIF
Jakarta: Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan
selama 2 tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab disebut BPJAMSOSTEK masih dapat
membukukan kinerja yang sangat baik. Hal ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan
Pengelolaan Program (LK-LPP) yang secara resmi diumumkan di Plaza BPJAMSOSTEK, Senin
(31/5/'21) Kegiatan itu dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK.
Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun
Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).
Sementara Laporan Pengelolaan Program (LPP) JHT, JP, JKK, dan JKM dinyatakan telah sesuai
dengan kriteria penyajian berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.
Penyampaian hasil audit LK-LPP BPJAMSOSTEK untuk tahun 2020 kepada publik lebih cepat dari
yang ditargetkan regulasi yaitu 31 Juli 2021.
Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK, Muhammad Zuhri, memberikan apresiasi kepada
manajemen BPJAMSOSTEK atas penyampaian Laporan Keuangan yang dilakukan lebih cepat dari
tahun-tahun sebelumnya.
"Kami mampu menyampaikan transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan
lebih cepat dari target regulasi. Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJAMSOSTEK
periode 2021-2026 dan menjadi langkah awal yang perlu diapresiasi," ujar Zuhri.
Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari
Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan
Jaminan Pensiun (JP) tumbuh hingga 13%. Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan
klaim JHT hingga 22%, sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan Relaksasi
Iuran dengan potongan hingga 99% selama 6 bulan.
"Tingkat Kesehatan Keuangan DJS maupun Badan BPJAMSOSTEK selama tahun 2020 juga dalam
kondisi yang aman dan sehat", ungkapnya.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pertumbuhan DJS ini antara
lain ditopang kinerja investasi BPJAMSOSTEK tahun 2020. Capaian dana investasi aset DJS ini
tumbuh hingga 13,16% YoY, dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42% YoY.
"Aset DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni
sebesar Rp483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJAMSOSTEK sebesar Rp15,8
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triliun, maka sampai dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJAMSOSTEK mengelola aset
sebesar Rp499,58 triliun", sebutnya.
Anggoro mengatakan, BPJAMSOSTEK mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan
akuntabel. Predikat WTM dari kantor akuntan independen merupakan indikasi bahwa
pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
"Sepanjang tahun, selain diawasi oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan sematamata untuk meyakinkan seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar
dikelola dengan sangat baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan
hasil yang optimal", tuturnya.
Dengan berbagai capaian ini, Anggoro merasa masih bisa dan perlu dilakukan peningkatan di
berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas layanan kepada peserta dan akuisisi atau
coverage kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif.
"Kami selanjutnya lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya seperti
implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undang-undang
Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi
Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk meningkatkan coverage kepesertaan", tandasnya.
Untuk mengakses Laporan Keuangan BPJAMSOSTEK, tautan resmi dapat diakses melalui
http://bit.ly/LKBPJAMSOSTEK2020
“Terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada stakeholder kami, seperti Kemnaker,
DJSN dan Kemenkeu, serta pihak lainnya atas dukungannya sehingga kami dapat melewati tahun
2020 dengan baik. Semoga program jaminan sosial ketenagakerjaan yang kami selenggarakan
dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia,”
pungkasnya.
Sementara, Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK, Asep Rahmat Suwandha, menyampaikan, dalam
hal cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 50,7
juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK dengan 30 juta tenaga kerja peserta
aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun
2020 sebesar Rp73,26 triliun. Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim
sepanjang tahun 2020 bahkan cukup dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima.
"Semua program DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari
pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan," jelasnya.
Selanjutnya Asep memaparkan, dari pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai Rp32,33
triliun, sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59% p.a., yang
lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68% p.a.
Sebagai tambahan, hasil pengembangan investasi JHT di BPJAMSOSTEK tersebut tidak
dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20%.
Ditilik dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik
tersebut, sepanjang tahun 2020 BPJAMSOSTEK telah membayarkan klaim atau pembayaran
jaminan sebesar Rp36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta. Besaran pembayaran klaim tersebut
meningkat sebesar 22,64%.**
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neutral - Riden Hatam Aziz (Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI)) Oleh karena
itu, FSPMI akan melanjutkan kampanye boikot produk Indomaret pada hari Kamis pekan ini
positive - PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) (perseroan) Sedangkan rencana
demonstrasi diketahui oleh entitas asosiasi kami, yaitu PT Indomarco Prismatama ( Indomaret )
dari pihak Kepolisian berdasarkan surat FSPMI
neutral - PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) (perseroan) Tidak benar bahwa
Indomaret melakukan kriminalisasi dan tidak membayarkan kewajiban THR. Indomaret selalu
membayarkan THR sesuai Peraturan Pemerintah secara tepat waktu, yaitu dua minggu sebelum
Hari Raya Keagamaan
neutral - PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) (perseroan) Indomaret telah
memberikan THR sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perusahaan, sehingga
dalam hal ini, perusahaan tidak mengerti mengapa sampai adanya demo,
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bisa dipastikan akan terhadi loss penjualan produk
Indomaret, karena buruh dalam beberapa hari ke depan akan menjalankan rencana boikot
tersebut,

Ringkasan
Belum menemui titik temu, kampanye boikot Indomaret masih akan dilakukan buruh di berbagai
daerah di Indonesia, Kamis 3 Juni 2021. Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI)
Riden Hatam Aziz menyebut, belum terdapat pembicaraan lebih lanjut antara manajemen
Indomarco dengan FSPMI, kendati telah difasilitasi oleh Dirjen PHI Kemnaker.
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AKSI BOIKOT OLEH BURUH MASIH BERLANJUT, INI KATA PENGELOLA INDOMARET
Jakarta - Belum menemui titik temu, kampanye boikot Indomaret masih akan dilakukan buruh
di berbagai daerah di Indonesia, Kamis 3 Juni 2021.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menyebut, belum
terdapat pembicaraan lebih lanjut antara manajemen Indomarco dengan FSPMI, kendati telah
difasilitasi oleh Dirjen PHI Kemnaker.
"Oleh karena itu, FSPMI akan melanjutkan kampanye boikot produk Indomaret pada hari Kamis
pekan ini," kata Riden dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).
Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Indoritel Makmur Internasional
Tbk (DNET) mengaku rencana boikot baru diketahui dari pemberitaan yang muncul di media
online maupun media sosial.
"Sedangkan rencana demonstrasi diketahui oleh entitas asosiasi kami, yaitu PT Indomarco
Prismatama ( Indomaret ) dari pihak Kepolisian berdasarkan surat FSPMI," tulis informasi
tersebut.
Selain itu, perseroan menegaskan pihaknya selalu melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya
bagi para karyawan.
"Tidak benar bahwa Indomaret melakukan kriminalisasi dan tidak membayarkan kewajiban THR.
Indomaret selalu membayarkan THR sesuai Peraturan Pemerintah secara tepat waktu, yaitu dua
minggu sebelum Hari Raya Keagamaan," tulisnya.
Hal terakhir yang diinformasikan ialah adanya pengajuan kasus tidak pidana terhadap Anwar
Bessy karena perusakan fasilitas perusahaan dan tak ada kaitannya dengan aksi demo THR.
"Indomaret telah memberikan THR sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Perusahaan, sehingga dalam hal ini, perusahaan tidak mengerti mengapa sampai adanya demo,"
tulis informasi yang sama.
Sebelumnya, pekerja PT Indomarco Prismatama ( Indomaret Group) di Jakarta Utara Anwar
Bessy saat ini harus menjalani persidangan di Pengadilan Negari Jakarta Pusat karena dilaporkan
secara pidana oleh pihak perusahaan akibat rusaknya dinding gypsum saat buruh menuntut THR
2020 dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Said Iqbal, KSPI beranggotakan 2,2 juta yang tersebar di 30 provinsi dan lebih dari 300
kab/kota. Sedangkan FSPMI beranggotakan lebih dari 250 buruh di 24 provinsi dan lebih dari
200 kab/kota.
"Bisa dipastikan akan terhadi loss penjualan produk Indomaret, karena buruh dalam beberapa
hari ke depan akan menjalankan rencana boikot tersebut," ujarnya.
Saham PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) melemah 0,91 persen ke posisi Rp 3.250
per saham pada Senin, 31 Mei 2021.
Saham DNET dibuka stagnan Rp 3.280 per saham. Saham DNET bergerak di kisaran Rp 3.250Rp3.290. Total frekuensi perdagangan saham 10 kali dengan nilai transaksi Rp 18,7 juta.
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positive - Muhammad Zuhri (Ketua Dewan Pengawas BPJamsostek) Kami mampu menyampaikan
transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan lebih cepat dari target regulasi.
Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJAMSOSTEK periode 2021-2026 dan menjadi
langkah awal yang perlu diapresiasi
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Aset DJS yang dikelola
BPJAMSOSTEK meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp483,78 triliun.
Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJAMSOSTEK sebesar Rp15,8 triliun, maka sampai
dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJAMSOSTEK mengelola aset sebesar Rp 499,58
triliun
positive - Asep Rahmat Suwandha (Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK) Semua program DJS yang
dikelola BPJAMSOSTEK dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari pembayaran klaim dapat
diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Sepanjang tahun, selain diawasi
oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),
OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan
seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar dikelola dengan sangat
baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan hasil yang optimal
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Terima kasih yang setinggitingginya kami ucapkan kepada stakeholder kami, seperti Kemnaker, DJSN dan Kemenkeu, serta
pihak lainnya atas dukungannya sehingga kami dapat melewati tahun 2020 dengan baik. Semoga
program jaminan sosial ketenagakerjaan yang kami selenggarakan dapat memberikan
perlindungan dan manfaat yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia

Ringkasan
Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan selama dua
tahun ini, BPJAMSOSTEK masih dapat membukukan kinerja yang baik. Hal ini tertuang dalam
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Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) yang secara resmi diumumkan
pada hari ini, Senin (31/5) di Plaza BPJAMSOSTEK. Kegiatan dihadiri oleh jajaran Direksi dan
Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK.

AUDIT BPJAMSOSTEK NYATAKAN LIKUIDITAS SEHAT
JAKARTA -- Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan
selama dua tahun ini, BPJAMSOSTEK masih dapat membukukan kinerja yang baik. Hal ini
tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) yang secara
resmi diumumkan pada hari ini, Senin (31/5) di Plaza BPJAMSOSTEK. Kegiatan dihadiri oleh
jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK.
Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun
Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).
Sementara Laporan Pengelolaan Program (LPP) JHT, JP, JKK, dan JKM dinyatakan telah sesuai
dengan kriteria penyajian berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.
Penyampaian hasil audit LK-LPP BPJAMSOSTEK untuk tahun 2020 kepada publik lebih cepat dari
yang ditargetkan regulasi yaitu 31 Juli 2021. Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK, Muhammad
Zuhri, memberikan apresiasi kepada manajemen BPJAMSOSTEK atas penyampaian Laporan
Keuangan yang dilakukan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.
"Kami mampu menyampaikan transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan
lebih cepat dari target regulasi. Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJAMSOSTEK
periode 2021-2026 dan menjadi langkah awal yang perlu diapresiasi," ujar Zuhri.
Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari
Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan
Jaminan Pensiun (JP) tumbuh hingga 13 persen.
Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22 persen sebagai dampak
dari pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan Relaksasi Iuran dengan potongan hingga 99
persen selama 6 bulan. Tingkat Kesehatan Keuangan DJS maupun Badan BPJAMSOSTEK selama
tahun 2020 juga dalam kondisi yang aman dan sehat.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pertumbuhan DJS ini antara
lain ditopang kinerja investasi BPJAMSOSTEK tahun 2020. Capaian dana investasi aset DJS ini
tumbuh hingga 13,16 persen YoY, dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42 persen YoY.
"Aset DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni
sebesar Rp483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJAMSOSTEK sebesar Rp15,8
triliun, maka sampai dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJAMSOSTEK mengelola aset
sebesar Rp 499,58 triliun", ujar Anggoro.
Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK, Asep Rahmat Suwandha, menyampaikan bahwa dalam hal
cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 50,7
juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK dengan 30 juta tenaga kerja peserta
aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun
2020 sebesar Rp 73,26 triliun. Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim
sepanjang tahun 2020 bahkan cukup dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima.
"Semua program DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari
pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan," jelas Asep.
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Selanjutnya Asep memaparkan bahwa dari pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai
Rp 32,33 triliun, sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59 persen
p.a., yang lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68
persen p.a. Sebagai tambahan, hasil pengembangan investasi JHT di BPJAMSOSTEK tersebut
tidak dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20
persen.
Ditilik dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik
tersebut, sepanjang tahun 2020 BPJAMSOSTEK telah membayarkan klaim atau pembayaran
jaminan sebesar Rp 36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta. Besaran pembayaran klaim tersebut
meningkat sebesar 22,64 persen.
Anggoro mengatakan bahwa BPJAMSOSTEK mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan
akuntabel. Predikat WTM dari kantor akuntan independen merupakan indikasi bahwa
pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
"Sepanjang tahun, selain diawasi oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan sematamata untuk meyakinkan seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar
dikelola dengan sangat baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan
hasil yang optimal", tutur Anggoro Dengan berbagai capaian ini, Anggoro merasa masih bisa dan
perlu dilakukan peningkatan di berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas layanan kepada
peserta dan akuisisi atau coverage kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif.
Kami selanjutnya lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya seperti
implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undang-undang
Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi
Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk meningkatkan coverage kepesertaan.
Untuk mengakses Laporan Keuangan BPJAMSOSTEK, tautan resmi dapat diakses melalui
http://bit.ly/LKBPJAMSOSTEK2020 "Terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada
stakeholder kami, seperti Kemnaker, DJSN dan Kemenkeu, serta pihak lainnya atas dukungannya
sehingga kami dapat melewati tahun 2020 dengan baik. Semoga program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang kami selenggarakan dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang
optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia," pungkas Anggoro.
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neutral - Riden Hatam Aziz (Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia) Oleh karena itu, FSPMI
akan melanjutkan kampanye boikot produk Indomaret pada hari Kamis pekan ini
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Aksi kampanye boikot Indomaret bukanlah tujuan utama
KSPI dan FSPMI. Tetapi untuk mencari solusi atas kebuntuan penyelesaian kasus yang terjadi.
Kami tetap berharap akan ada penyelesaian win-win solution
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Aksi di depan toko Indomaret ini akan berlangsung selama
3 hari
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Penyelesaian Indomaret akan lebih baik bila bisa dicapai
melalui jalan perdamaian, saling percaya (mutual trust), dan kemitraan sejajar (partnership
equal), bukan mengedepankan pemberian sanksi pidana dan saling adu kekuatan

Ringkasan
Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan, buruh akan
melanjutkan kampanye boikot Indomaret serentak di berbagai daerah di Indonesia mulai Kamis,
3 Juni mendatang. Riden mengatakan, sampai dengan hari ini, belum terdapat pembicaraan
lebih lanjut antara manajemen Indomarco dengan FSPMI, kendati telah difasilitasi oleh Dirjen
PHI Kemnaker.

BELUM DAMAI, BURUH BAKAL LANJUTKAN BOIKOT PRODUK INDOMARET MULAI 3
JUNI
Jakarta Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan,
buruh akan melanjutkan kampanye boikot Indomaret serentak di berbagai daerah di Indonesia
mulai Kamis, 3 Juni mendatang.
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Riden mengatakan, sampai dengan hari ini, belum terdapat pembicaraan lebih lanjut antara
manajemen Indomarco dengan FSPMI, kendati telah difasilitasi oleh Dirjen PHI Kemnaker.
"Oleh karena itu, FSPMI akan melanjutkan kampanye boikot produk Indomaret pada hari Kamis
pekan ini," kata Riden dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).
Riden berharap, dalam waktu dekat segera ada pembicaraan tindak lanjut dengan manajemen
PT Indomarco Prismatama untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara buruh dan pihak
manajemen.
Pada kesempatan yang lain, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan dukungan penuh terhadap
rencana boikot produk Indomaret yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Juni di ratusan
toko Indomaret di seluruh Indonesia.
Menurut Iqbal, rencana kampanye aksi boiot produk Indomaret di ratusan toko Indomaret harus
tetap didahului dengan upaya untuk berunding dengan top manajemen Indomaret Group.
"Aksi kampanye boikot Indomaret bukanlah tujuan utama KSPI dan FSPMI. Tetapi untuk mencari
solusi atas kebuntuan penyelesaian kasus yang terjadi. Kami tetap berharap akan ada
penyelesaian win-win solution," tegasnya.
Said Iqbal mengungkapkan, ada 4 tuntutan buruh kepada manajemen. Mulai dari tuntutan
pembebasan dan pekerjakan kembali Anwar Bessy, meminta manajemen Indomaret
menjalankan memorandum atau peraturan perusahaan termasuk menjalankan pembayaran THR
sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, dan meminta Menteri Tenaga Kerja untuk memfasilitasi
pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara top manajemen Indomaret dengan DPP
FSPMI yang mana PKB tersebut berlaku secara nasional.
Rencananya, pada tanggal 3 Juni 2021 nanti, KSPI bersama FSPMI memulai aksi kampanye
boikot di ratusan toko Indomaret Aksi ini meliputi 20 toko Indomaret di Jakarta, 30 toko
Indomaret di Jawa Barat, 10 toko Indomaret di Banten, 10 toko di Jawa Tengah, 20 toko di Jawa
Timur, 10 toko Sumatera Utara, 10 toko di Kepulauan Riau, dan puluhan yang lain di Lampung,
Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bengkulu, NTB, dan beberapa daerah
yang lain.
"Aksi di depan toko Indomaret ini akan berlangsung selama 3 hari," lanjut Said Iqbal.
Pada tanggal 5 - 10 Juni 2021, kampanye boikot Indomaret juga akan disampaikan di Sidang
ILO di Jeneva, dalam forum resmi internasional.
Sementara itu, kata Said Iqbal, pada tanggal 10 - 13 Juni 2021 aksi akan dilanjutkan di Depan
Kantor Bursa Efek di Jakarta. Bersamaan dengan itu, sampai dengan akhir Juni aksi boikot akan
dilanjutkan di beberapa toko Indomaret lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
Aksi kampanye juga akan dilakukan di media sosial jaringan KSPI dan FSPMI. Said Iqbal
berharap, sebelum aksi hari Kamis dimulai, sudah ada kesepakatan yang bisa dicapai antara top
manajemen Indomaret dengan pimpinan KSPI dan FSPMI.
"Penyelesaian Indomaret akan lebih baik bila bisa dicapai melalui jalan perdamaian, saling
percaya (mutual trust), dan kemitraan sejajar (partnership equal), bukan mengedepankan
pemberian sanksi pidana dan saling adu kekuatan," pungkas Said Iqbal.
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positive - Muhammad Zuhri (Ketua Dewan Pengawas BPJamsostek) Kami mampu menyampaikan
transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan lebih cepat dari target regulasi.
Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJamsostek periode 2021-2026 dan menjadi
langkah awal yang perlu diapresiasi
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Aset DJS yang dikelola
BPJamsostek meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp483,78 triliun.
Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJamsostek sebesar Rp15,8 triliun, maka sampai dengan
penghujung tahun 2020 secara total BPJamsostek mengelola aset sebesar Rp499,58 triliun
positive - Asep Rahmat Suwandha (Direktur Keuangan BPJamsostek) Semua program DJS yang
dikelola BPJamsostek dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari pembayaran klaim dapat
diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Sepanjang tahun, selain diawasi
oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),
OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan
seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar dikelola dengan sangat
baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan hasil yang optimal
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Terima kasih yang setinggitingginya kami ucapkan kepada stakeholder kami, seperti Kemnaker, DJSN dan Kemenkeu, serta
pihak lainnya atas dukungannya sehingga kami dapat melewati tahun 2020 dengan baik. Semoga
program jaminan sosial ketenagakerjaan yang kami selenggarakan dapat memberikan
perlindungan dan manfaat yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia

Ringkasan
Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi COVID-19 yang sudah berjalan selama 2
tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab disebut BPJamsostek masih dapat
membukukan kinerja yang sangat baik. Hal ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan
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Pengelolaan Program (LK-LPP) yang secara resmi diumumkan pada Senin (31/5/2021) di Plaza
BPJamsostek. Kegiatan dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek.

AUDIT BPJAMSOSTEK 2020: LIKUIDITAS SEHAT DAN HASIL INVESTASI POSITIF
JAKARTA - Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi COVID-19 yang sudah berjalan
selama 2 tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab disebut BPJamsostek masih dapat
membukukan kinerja yang sangat baik. Hal ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan
Pengelolaan Program (LK-LPP) yang secara resmi diumumkan pada Senin (31/5/2021) di Plaza
BPJamsostek. Kegiatan dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek.
Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun
Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).
Sementara Laporan Pengelolaan Program (LPP) JHT, JP, JKK, dan JKM dinyatakan telah sesuai
dengan kriteria penyajian berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.
Penyampaian hasil audit LK-LPP BPJamsostek untuk tahun 2020 kepada publik lebih cepat dari
yang ditargetkan regulasi yaitu 31 Juli 2021. Ketua Dewan Pengawas BPJamsostek, Muhammad
Zuhri, memberikan apresiasi kepada manajemen BPJamsostek atas penyampaian Laporan
Keuangan yang dilakukan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.
"Kami mampu menyampaikan transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan
lebih cepat dari target regulasi. Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJamsostek
periode 2021-2026 dan menjadi langkah awal yang perlu diapresiasi," ujar Zuhri.
Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari
Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan
Jaminan Pensiun (JP) tumbuh hingga 13%.
Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22%, sebagai dampak dari
pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan Relaksasi Iuran dengan potongan hingga 99% selama
6 bulan. Tingkat Kesehatan Keuangan DJS maupun Badan BPJAMSOSTEK selama tahun 2020
juga dalam kondisi yang aman dan sehat.
Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pertumbuhan DJS ini antara lain
ditopang kinerja investasi BPJAMSOSTEK tahun 2020. Capaian dana investasi aset DJS ini
tumbuh hingga 13,16% YoY, dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42% YoY.
"Aset DJS yang dikelola BPJamsostek meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni
sebesar Rp483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJamsostek sebesar Rp15,8
triliun, maka sampai dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJamsostek mengelola aset
sebesar Rp499,58 triliun", ujar Anggoro.
Direktur Keuangan BPJamsostek, Asep Rahmat Suwandha, menyampaikan bahwa dalam hal
cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 50,7
juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek dengan 30 juta tenaga kerja peserta
aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun
2020 sebesar Rp73,26 triliun. Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim
sepanjang tahun 2020 bahkan cukup dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima.
"Semua program DJS yang dikelola BPJamsostek dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari
pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan," jelas Asep.
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Selanjutnya Asep memaparkan bahwa dari pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai
Rp32,33 triliun, sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59% p.a.,
yang lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68%
p.a. Sebagai tambahan, hasil pengembangan investasi JHT di BPJamsostek tersebut tidak
dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20%.
Ditilik dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik
tersebut, sepanjang tahun 2020 BPJamsostek telah membayarkan klaim atau pembayaran
jaminan sebesar Rp36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta. Besaran pembayaran klaim tersebut
meningkat sebesar 22,64%.
Anggoro mengatakan bahwa BPJamsostek mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan
akuntabel. Predikat WTM dari kantor akuntan independen merupakan indikasi bahwa
pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
"Sepanjang tahun, selain diawasi oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan sematamata untuk meyakinkan seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar
dikelola dengan sangat baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan
hasil yang optimal", tutur Anggoro Dengan berbagai capaian ini, Anggoro merasa masih bisa dan
perlu dilakukan peningkatan di berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas layanan kepada
peserta dan akuisisi atau coverage kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif.
Kami selanjutnya lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya seperti
implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undang-undang
Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi
Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk meningkatkan coverage kepesertaan.
Untuk mengakses Laporan Keuangan BPJamsostek, tautan resmi dapat diakses melalui
http://bit.ly/LKBPJAMSOSTEK2020 "Terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada
stakeholder kami, seperti Kemnaker, DJSN dan Kemenkeu, serta pihak lainnya atas dukungannya
sehingga kami dapat melewati tahun 2020 dengan baik. Semoga program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang kami selenggarakan dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang
optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia," pungkas Anggoro. (E-3).
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Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan menyatakan para pekerja bisa mendapatkan manfaat dari program
jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP hingga tiga kali, dengan jangka waktu minimal 10 tahun.
"Berapa kali manfaat JKP? Ada tiga kali, yakni pada saat setelah pengajuan [JKP] dan memenuhi
syarat kepesertaan, lalu ada jeda lima tahun dari manfaat pertama, dan lima tahun setelah
manfaat kedua," ujar Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Roswita
Nilakurnia dalam konferensi pers Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program Auditan
2020 pada Senin, 31 Mei 2021.

PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BISA DAPAT JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN 3 KALI
Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan menyatakan para pekerja bisa mendapatkan manfaat dari
program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP hingga tiga kali, dengan jangka waktu minimal
10 tahun.
"Berapa kali manfaat JKP? Ada tiga kali, yakni pada saat setelah pengajuan [JKP] dan memenuhi
syarat kepesertaan, lalu ada jeda lima tahun dari manfaat pertama, dan lima tahun setelah
manfaat kedua," ujar Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Roswita
Nilakurnia dalam konferensi pers Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program Auditan
2020 pada Senin, 31 Mei 2021.
Roswita menjelaskan bahwa JKP merupakan program jaminan sosial ketenagakerjaan baru yang
dapat diperoleh peserta BPJAMSOSTEK. Peserta tidak akan dikenakan iuran tambahan untuk
tergabung ke dalam program itu karena sumber dana berasal dari rekomposisi iuran program
lainnya.
Manfaat JKP akan diperoleh jika peserta terkena pemutusan hubungan kerja (PJK). Terdapat
sejumlah syarat yang harus dipenuhi peserta BPJAMSOSTEK untuk bisa memperoleh manfaat
program tersebut.
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Menurut Roswita, syarat pertama adalah peserta aktif membayar iuran sebanyak 12 kali dalam
24 bulan terakhir dan pembayaran 6 bulan di antaranya dilakukan secara berturut-turut.
Selain itu, pekerja harus bekerja kembali setelah terkena PHK. Pekerja yang terkena PHK harus
mendapatkan surat keterangan dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa dirinya masih aktif
untuk kembali bekerja.
Adapun, menurut Roswita, manfaat JKP tidak hanya diberikan sebanyak satu kali. Hal tersebut
karena kerap ditemukan pekerja yang terkena PHK lebih dari satu kali.
Manfaat JKP dapat diperoleh peserta BPJAMSOSTEK dalam rentang waktu minimal 10 tahun.
Terdapat jeda lima tahun dari setiap pemberian manfaat JKP.
Menurut Roswita, pemberian manfaat JKP akan dikecualikan bagi peserta BPJS Ketetnagakerjaan
jika berhenti bekerja karena mengundurkan diri. Selain itu, pengecualian pun berlaku jika peserta
berhenti bekerja karena cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia.
BISNIS.
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negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Pendapatan iuran JKK
mengalami penurunan sebagai dampak relaksasi iuran tahun lalu
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Sehingga agar para peserta
bekerja menghadapi Covid-19 bisa tetap sebagai peserta
negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Relaksasi iuran tahun lalu
sebagai bentuk kepedulian negara kepada pemberi kerja dan peserta dari dampak Covid-19. Hal
ini terefleksi dari pendapatan iuran yang turun
negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Jumlah aset tetap meningkat
karena ini ditopang kinerja investasi dan cukup ditopang oleh iuran yang ada. Pendapatan iuran
turun, klaim meningkat tapi aset tetap bisa naik
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Yaitu PSAK 1 Penyajian Laporan
Keuangan untuk BPJS Ketenagakerjaan, ISAK 35 Entitas Berorientasi Nirlaba untuk Program JKK
dan JKM serta PSAK 18 Program Manfaat Purna Karya sebagai acuan Laporan Keuangan Program
JHT dan JP
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Aturan tersebut sebagaimana
telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengeloaan Aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pendapatan iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja ( JKK ) mengalami penurunan sepanjang 2020. Penurunan tersebut terjadi karena adanya
relaksasi iuran yang dilakukan oleh perusahaan. "Pendapatan iuran JKK mengalami penurunan
sebagai dampak relaksasi iuran tahun lalu," kata Anggoro dalam konferensi pers online, Jakarta,
Senin (31/5/2021).
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BPJS KETENAGAKERJAAN: PENDAPATAN IURAN JKK TURUN SEPANJANG 2020
Jakarta BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pendapatan iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja ( JKK ) mengalami penurunan sepanjang 2020. Penurunan tersebut terjadi
karena adanya relaksasi iuran yang dilakukan oleh perusahaan.
"Pendapatan iuran JKK mengalami penurunan sebagai dampak relaksasi iuran tahun lalu," kata
Anggoro dalam konferensi pers online, Jakarta, Senin (31/5/2021).
Adapun relaksasi iuran pada tahun lalu dilakukan agar peserta yang terdampak pandemi Virus
Corona tetap bisa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Sehingga agar para peserta bekerja
menghadapi Covid-19 bisa tetap sebagai peserta," jelas Anggoro.
"Relaksasi iuran tahun lalu sebagai bentuk kepedulian negara kepada pemberi kerja dan peserta
dari dampak Covid-19. Hal ini terefleksi dari pendapatan iuran yang turun," sambungnya.
Berbeda dengan pendapatan, klaim JKK justru terus meningkat. Hal tersebut juga dipengaruhi
oleh pandemi. Namun dari sisi aset terjadi peningkatan yang ditopang oleh kinerja investasi.
Adapun total aset JKK pada tahun lalu tercatat sebesar Rp38,5 triliun. "Jumlah aset tetap
meningkat karena ini ditopang kinerja investasi dan cukup ditopang oleh iuran yang ada.
Pendapatan iuran turun, klaim meningkat tapi aset tetap bisa naik," paparnya.
Direktur BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, Laporan Keuangan BPJS
Ketenagakerjaan dan Program Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapat opini Wajar
Tanpa Modifikasian sesuai kerangka pelaporan yang diterapkan. Laporan ini disusun dan
mengacu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.
"Yaitu PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan untuk BPJS Ketenagakerjaan, ISAK 35 Entitas
Berorientasi Nirlaba untuk Program JKK dan JKM serta PSAK 18 Program Manfaat Purna Karya
sebagai acuan Laporan Keuangan Program JHT dan JP," kata Anggoro dalam konferensi pers,
Jakarta, Senin (31/5/2021).
Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
dipublikasikan diambil dari Laporan Keuangan untuk 2020 yang berakhir tanggal 31 Desember
2020. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Razikun
Tarkosunaryo, member of MSI Global Alliance.
Adapun laporan keuangan publikasi ini disajikan untuk memenuhi Undang Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2013.
"Aturan tersebut sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengeloaan
Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," kata Anggoro.
Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com.
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negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Tentu kita tahu ini juga akibat
pandemi lalu
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kalau kita lihat jumlah aset tetap
meningkat karena ini ditopang kinerja investasi

Ringkasan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek
mengumumkan laporan keuangan yang telah di audit untuk tahun buku 2020. Hasilnya,
penghasilan BP Jamsostek turun meskipun total asetnya masih naik.

PENGHASILAN TURUN, BP JAMSOSTEK TETAP MAMPU BAYAR KLAIM RATUSAN
BULAN
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek
mengumumkan laporan keuangan yang telah di audit untuk tahun buku 2020. Hasilnya,
penghasilan BP Jamsostek turun meskipun total asetnya masih naik.
Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, penghasilan neto pada periode
itu hanya mencapai Rp63,47 miliar. Penghasilan neto tersebut mengalami penurunan dibanding
posisi pada 2019 sebesar Rp318,27 miliar.
Sementara itu, dari total aset menjadi sebesar Rp15,80 triliun dari realisasi pada periode 2019
sebesar Rp15,83 triliun, Adapun untuk dana investasi menjadi Rp11,66 triliun dari Rp11,86
triliun, sedangkan hasil investasi menjadi Rp824,8 miliar dari Rp876,21 miliar.
"Tentu kita tahu ini juga akibat pandemi lalu," tutur Anggoro saat pemaparan publik secara
virtual, Senin, 31 Mei 2021.
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Meski begitu, Anggoro menekankan, dari sisi dana jaminan sosial mengalami peningkatan dari
sisi aset, yakni dari pada 2019 sebesar Rp428,3 triliun menjadi Rp483,78 triliun. Sedangkan,
penerimaan iuran turun dari Rp73,42 triliun menjadi Rp73,26 triliun.
Adapun dari sisi pembayaran jaminan juga mengalami peningkatan yang cukup pesat, yakni dari
Rp29,71 triliun pada 2019 menjadi sebesar Rp36,44 triliun. Sedangkan, hasil investasi meningkat
dari Rp28,25 triliun menjadi Rp31,50 triliun.
"Kalau kita lihat jumlah aset tetap meningkat karena ini ditopang kinerja investasi," paparnya.
Anggoro pun merincikan, dari sisi pendapatan iuran program jaminan kecelakaan kerja (JKK)
sebesar Rp3,79 triliun atau turun dari 2019 sebesar Rp5,92 triliun. Sedangkan, klaim turun dari
Rp1,57 triliun pada 2019 menjadi Rp1,55 triliun pada 2020.
Di sisi lain, dia melanjutkan, jumlah aset dari JKK mengalami peningkatan yang cukup pesat.
Pada laporan keuangan untuk tahun buku 2020, jumlah aset JKK sebesar Rp41,06 triliun ari 2019
sebesar Rp36,42 triliun.
Adapun untuk program jaminan kematian (JKM), dari sisi pendapatan iuran turun dari Rp2,81
triliun menjadi Rp1,82 triliun. Sementara itu, total klaim sepanjang 2020 naik menjadi Rp1,34
triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp862,72 miliar.
Selanjutnya, total aset program JKM meningkat pesat dari yang pada 2019 sebesar Rp13,43
triliun menjadi sebesar Rp14,84 triliun. Di topang pula oleh hasil investasi sebesar Rp1,1 triliun
dari 2019 sebesar Rp1,01 triliun.
Dengan catatan itu, anggoro menekankan, aset bersih program JKK cukup untuk membayar
klaim sebanyak 297 bulan ke depan. Dengan aset bersih JKM cukup untuk membayar klaim
hingga 109 bulan ke depan.
Untuk program jaminan hari tua (JHT) dikatakannya memiliki tingkat kesehatan keuangan 95,42
persen karena program tersebut bersifat jangka panjang. Iuran dibandingkan dengan klaim pada
2020 memiliki selisih Positif Rp10 triliun.
Khusus untuk program jaminan pensiun (JP), Anggoro menekankan, tingkat kesehatan
keuangannya lebih dari 100 persen dan dikategorikan aman. Sebab, saat ini mayoritas peserta
belum memasuki usia pensiun.
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neutral - Diky Risbianto (Head of Corporte and Consumer Affair PT Hero Supermatket Tbk)
Perusahaan ritel internasional skala besar yakni Tesco dan Walmart juga telah menarik diri dari
format hypermarket seperti Giant. Begitu pula di Indonesia yang sayangnya semakin diperparah
dengan adanya pandemi
positive - Diky Risbianto (Head of Corporte and Consumer Affair PT Hero Supermatket Tbk) Oleh
karena itu, perusahaan mengambil langkah tegas untuk beradaptasi dengan perubahan dinamika
pasar dan pola perilaku konsumen
positive - Diky Risbianto (Head of Corporte and Consumer Affair PT Hero Supermatket Tbk)
Peralihan konsumen ke layanan furnitur rumah tangga, kecantikan dan kesehatan, serta pasar
premium untuk kebutuhan sehari-hari yaitu Hero Supermarket. Oleh karena itu, kami optimis
memfokuskan investasi perusahaan untuk mengembangkan lini bisnis dengan potensi
pertumbuhan lebih tinggi tersebut
positive - Diky Risbianto (Head of Corporte and Consumer Affair PT Hero Supermatket Tbk)
Sebagai ungkapan terima kasih kami atas dukungan dan kerja keras karyawan yang terdampak
selama ini, kami akan memberikan kompensasi
positive - Tribunnews (None) Jumlahnya di atas yang direkomendasikan di UU Cipta Kerja untuk
memudahkan masa transisi mereka menuju kesempatan kerja baru
negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Saya mendapatkan informasi dari ketua
umum serikat pekerja Hero Supermarket yang memang itu adalah anggota saya di ASPEK
Indonesia, seluruh sisanya ini kurang lebih 7.000 [karyawan] seluruhnya akan di PHK. Jadi tidak
akan ada Giant lagi
negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kami meminta manajemen untuk terbuka,
transparan. Jadi jangan hanya menyampaikan rugi saja, Begini logikanya, mereka berinvestasi
di Indonesia bertahun-tahun, puluhan tahun, kemudian ketika menyatakan rugi hanya dalam
waktu 1 tahun, tidak fair. Tidak fair bahwa mereka kemudian menutup gerainya dengan gagah
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berani, tanpa memandang lagi bagaimana mereka nanti setelah ini di situasi yang sulit ini
mendapatkan pekerjaan atau tidak
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) [Pembayaran hak buruh] Tidak boleh menggunakan
omnibus law, karena serikat pekerja Hero Group dengan Manajemen Hero Group sudah mengikat
perjanjian yang disebut perjanjian kerja bersama (PKB). PKB menurut UU nomor 13 tahun 2003
setara nilainya dengan UU itu sendiri. Dengan demikian bilamana manajemen menyimpang dari
PKB, berarti sama saja melanggar UU

Ringkasan
Manajemen PT Hero Supermarket Tbk (HERO) menceritakan terkait senja kala bisnis
hypermarket yang terjadi di Indonesia dan negara lain. Head of Corporate and Consumer Affairs
Hero Supermarket Diky Risbianto mengatakan, tanda-tanda senja kala tersebut terjadi pada satu
dekade terakhir. "Perusahaan ritel internasional skala besar yakni Tesco dan Walmart juga telah
menarik diri dari format hypermarket seperti Giant. Begitu pula di Indonesia yang sayangnya
semakin diperparah dengan adanya pandemi," ujarnya melalui pesan singkat kepada
Tribunnews, Senin (31/5/2021).

MANAJEMEN HERO CURHAT SENJA KALA BISNIS HYPERMARKET AKIBAT
PERUBAHAN GAYA HIDUP KONSUMEN
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda, JAKARTA - Manajemen PT Hero
Supermarket Tbk (HERO) menceritakan terkait senja kala bisnis hypermarket yang terjadi di
Indonesia dan negara lain.
Head of Corporate and Consumer Affairs Hero Supermarket Diky Risbianto mengatakan, tandatanda senja kala tersebut terjadi pada satu dekade terakhir.
"Perusahaan ritel internasional skala besar yakni Tesco dan Walmart juga telah menarik diri dari
format hypermarket seperti Giant. Begitu pula di Indonesia yang sayangnya semakin diperparah
dengan adanya pandemi," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Senin (31/5/2021).
Diky menjelaskan, mau tidak mau perusahaan mencari berbagai strategi untuk menghadapi
fenomena itu, di antaranya dengan menutup seluruh gerai Giant per Juli 2021.
"Oleh karena itu, perusahaan mengambil langkah tegas untuk beradaptasi dengan perubahan
dinamika pasar dan pola perilaku konsumen," katanya.
Selain itu, dia menambahkan, manajemen juga melihat adanya peralihan konsumen di Indonesia
dari format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir.
"Peralihan konsumen ke layanan furnitur rumah tangga, kecantikan dan kesehatan, serta pasar
premium untuk kebutuhan sehari-hari yaitu Hero Supermarket. Oleh karena itu, kami optimis
memfokuskan investasi perusahaan untuk mengembangkan lini bisnis dengan potensi
pertumbuhan lebih tinggi tersebut," pungkas Diky.
Hak Pegawai Giant Dijanjikan Sesuai UU Cipta Kerja, Pesangon hingga 25 Kali Gaji? Manajemen
PT Hero Supermarket Tbk (HERO) menyatakan, akan memenuhi hak pegawai Giant yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sebab, perusahaan memutuskan akan menutup seluruh gerai Giant per Juli 2021 setelah
melakukan berbagai pertimbangan bisnis.
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"Sebagai ungkapan terima kasih kami atas dukungan dan kerja keras karyawan yang terdampak
selama ini, kami akan memberikan kompensasi," ujar Head of Corporate and Consumer Affairs
Hero Supermarket Diky Risbianto melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Senin (31/5/2021).
Pemenuhan hak pesangon terhadap pegawai dijanjikan sesuai dengan amanat Undang-undang
(UU) Cipta Kerja yakni hingga 25 kali gaji.
"Jumlahnya di atas yang direkomendasikan di UU Cipta Kerja untuk memudahkan masa transisi
mereka menuju kesempatan kerja baru," katanya.
Diky menjelaskan, manajemen juga sudah memberikan penjelasan kepada semua pegawai yang
akan terdampak penutupan semua gerai Giant.
"Kami dapat memastikan bahwa kami telah mengomunikasikan hal ini secara jelas kepada tiap
karyawan kami serta memperlakukan semua pihak dengan adil dan hormat," kayanya.
Sebelumnya dalam UU Cipta Kerja, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengubah besaran nilai
maksimal pesangon yang didapatkan pekerja menjadi sebesar 25 kali upah.
Terdiri atas 19 kali upah bulanan buruh serta 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Adapun di dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, besaran nilai maksimal pesangon
yang bisa didapatkan buruh mencapai 32 kali upah.
7000 Karyawan Giant Di PHK, Tidak Semua Bisa Ditempatkan di Hero Supermarket dan IKEA
Semua gerai Giant di Indonesia akan ditutup pada akhir 2021. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja
(ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat pun mengatakan akan ada sekitar 7.000 karyawan yang
terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penutupan ini.
"Saya mendapatkan informasi dari ketua umum serikat pekerja Hero Supermarket yang memang
itu adalah anggota saya di ASPEK Indonesia, seluruh sisanya ini kurang lebih 7.000 [karyawan]
seluruhnya akan di PHK. Jadi tidak akan ada Giant lagi," ujar Mirah dalam konferensi pers, Jumat
(28/5).
Mirah mengatakan, manajemen dan serikat pekerja sudah melakukan negosiasi terkait hal ini,
dan karyawan yang mengalami PHK tersebut akan ditempatkan di Hero Supermarket dan IKEA.
Namun, Mirah menilai hal ini tidak akan cukup mengingat hanya 5 gerai yang tersedia untuk
menampung karyawan tersebut.
Menurut Mirah, Giant sudah melakukan PHK terhadap kurang lebih 7.000 karyawan sejak 2 tahun
lalu. Menurut Mirah, manajemen berargumen bahwa hal ini disebabkan Giant yang sudah
merugi.
Alasan PHK kali ini pun disebabkan kerugian yang ditanggung Giant sudah mencapai Rp 1 triliun
sejak 2 tahun lalu, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19. Meski begitu, Mirah pun
meminta agar Manajemen Giant transparan terkait dengan alasan PHK.
"Kami meminta manajemen untuk terbuka, transparan. Jadi jangan hanya menyampaikan rugi
saja, Begini logikanya, mereka berinvestasi di Indonesia bertahun-tahun, puluhan tahun,
kemudian ketika menyatakan rugi hanya dalam waktu 1 tahun, tidak fair. Tidak fair bahwa
mereka kemudian menutup gerainya dengan gagah berani, tanpa memandang lagi bagaimana
mereka nanti setelah ini di situasi yang sulit ini mendapatkan pekerjaan atau tidak," terang Mirah.
Mirah juga mengatakan, hingga saat ini serikat pekerja di Giant masih melakukan negosiasi
terkait hal ini. Dia juga mengatakan persoalan ini akan disampaikan pada Kementerian
Ketenagakerjaan.
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Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar
pemerintah mengambil langkah atas persoalan ini. Tak hanya pada pemerintah, dia juga
meminta pengusaha atau manajemen Giant turut mengambil langkah.
Beberapa langkah tersebut pertama, meminta manajemen menyerap pekerja yang di PHK ke
unit usaha Hero Group. Dia berharap, serapan tenaga kerja yang di PHK tersebut bisa mendekati
75%.
Dia juga meminta agar manajemen memastikan hak-hak buruh diberikan, khususnya bagi
mereka yang tidak bisa terserap dalam unit usaha Hero lainnya.
"[Pembayaran hak buruh] Tidak boleh menggunakan omnibus law, karena serikat pekerja Hero
Group dengan Manajemen Hero Group sudah mengikat perjanjian yang disebut perjanjian kerja
bersama (PKB). PKB menurut UU nomor 13 tahun 2003 setara nilainya dengan UU itu sendiri.
Dengan demikian bilamana manajemen menyimpang dari PKB, berarti sama saja melanggar UU,"
ujar Said.
Tak hanya itu, dia juga meminta manajemen tidak tergesa-gesa mengambil keputusan
berkenaan dengan hak-hak pekerja.
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neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Yaitu PSAK 1 Penyajian Laporan
Keuangan untuk BPJS Ketenagakerjaan, ISAK 35 Entitas Berorientasi Nirlaba untuk Program JKK
dan JKM serta PSAK 18 Program Manfaat Purna Karya sebagai acuan Laporan Keuangan Program
JHT dan JP
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Aturan tersebut sebagaimana
telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengeloaan Aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami mengajak kepada teman-teman untuk
menjadi bagian atau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan untuk
meningkatkan perlindungan diri dan keluarga
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Para pekerja seni ini harus mendapatkan
manfaat yang dapat diperoleh peserta BPJS Ketenagakerjaan, yakni jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Manfaat tersebut tidak hanya untuk
kepentingan pribadi peserta, tetapi juga keluarganya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Beberapa waktu lalu misalnya kami sosialisasi
kepada pekerja bongkar muat yang ada di Pelabuhan. Nanti akan kami datang ke pekerja yang
bekerja di perkebunan. Kita akan terus bekerja, sosialisasi kepada kelompok-kelompok
masyarakat yang selama ini yang selama ini belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Ringkasan
Direktur BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, Laporan Keuangan BPJS
Ketenagakerjaan dan Program Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapat opini Wajar
Tanpa Modifikasian sesuai kerangka pelaporan yang diterapkan. Laporan ini disusun dan
mengacu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.
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LAPORAN KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN 2020 RAIH OPINI WAJAR TANPA
MODIFIKASIAN
Jakarta Direktur BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, Laporan Keuangan
BPJS Ketenagakerjaan dan Program Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapat opini Wajar
Tanpa Modifikasian sesuai kerangka pelaporan yang diterapkan. Laporan ini disusun dan
mengacu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.
"Yaitu PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan untuk BPJS Ketenagakerjaan, ISAK 35 Entitas
Berorientasi Nirlaba untuk Program JKK dan JKM serta PSAK 18 Program Manfaat Purna Karya
sebagai acuan Laporan Keuangan Program JHT dan JP," kata Anggoro dalam konferensi pers,
Jakarta, Senin (31/5/2021).
Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
dipublikasikan diambil dari Laporan Keuangan untuk 2020 yang berakhir tanggal 31 Desember
2020. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Razikun
Tarkosunaryo, member of MSI Global Alliance.
Adapun laporan keuangan publikasi ini disajikan untuk memenuhi Undang Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2013.
"Aturan tersebut sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengeloaan
Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," kata Anggoro.
Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
mengajak para pekerja seni di Indonesia untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan
sehingga mereka mendapatkan jaminan perlindungan sosial.
"Kami mengajak kepada teman-teman untuk menjadi bagian atau menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan untuk meningkatkan perlindungan diri dan keluarga,"
kata Menaker Ida pada acara Sosialisasi dan Dialog Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada
Pekerja Seni Tradisional di Wilayah Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (20/5/2021).
Menurutnya, menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan para pekerja seni akan
memperoleh banyak manfaat dan terlindungi dari beberapa resiko kerja yang bisa terjadi.
Dalam dialog ini sekitar 50 orang pelaku seni budaya di kabupaten dan kota Magelang. Yang
terdiri dari pekerja seni bidang seni lukis, perupa seni kriya,. seni tari, seni musik, seni tradisi
dan seni visual/ multimedia.
Menaker Ida juga menyerahkan bantuan berupa paket tenaga kerja mandiri (TKM) bagi pekerja
seni di Jawa Tengah.
Lanjut Menaker, hingga kini masih banyak pekerja informal, khususnya pekerja seni yang belum
melindungi diri dan keluarganya melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu disebutnya
karena mereka belum mendapatkan pemahaman yang baik tentang pentingnya menjadi bagian
dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Para pekerja seni ini harus mendapatkan manfaat yang dapat diperoleh peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan
jaminan pensiun. Manfaat tersebut tidak hanya untuk kepentingan pribadi peserta, tetapi juga
keluarganya," ujarnya.
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Oleh karena itu, Kemnaker terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan
program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya juga mendorong agar kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan semakin luas ke berbagai bidang di seluruh Indonesia.
"Beberapa waktu lalu misalnya kami sosialisasi kepada pekerja bongkar muat yang ada di
Pelabuhan. Nanti akan kami datang ke pekerja yang bekerja di perkebunan. Kita akan terus
bekerja, sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini yang selama ini
belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Menaker.
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neutral - Roswita Nilakurnia (Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan) Berapa kali manfaat
JKP? Ada tiga kali, yakni pada saat setelah pengajuan [JKP] dan memenuhi syarat kepesertaan,
lalu ada jeda lima tahun dari manfaat pertama, dan lima tahun setelah manfaat kedua

Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa para pekerja bisa mendapatkan manfaat dari program
jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP hingga tiga kali, dengan jangka waktu minimal 10 tahun.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK
Roswita Nilakurnia dalam konferensi pers Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program
Auditan 2020. Gelaran itu berlangsung pada Senin (31/5/2021).

TAK CUMA SEKALI, PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BISA PEROLEH MANFAAT
JKP TIGA KALI
JAKARTA -- BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa para pekerja bisa mendapatkan manfaat
dari program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP hingga tiga kali, dengan jangka waktu
minimal 10 tahun.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK
Roswita Nilakurnia dalam konferensi pers Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program
Auditan 2020. Gelaran itu berlangsung pada Senin (31/5/2021).
Roswita menjelaskan bahwa JKP merupakan program jaminan sosial ketenagakerjaan baru yang
dapat diperoleh peserta BPJAMSOSTEK. Peserta tidak akan dikenakan iuran tambahan untuk
tergabung ke dalam program itu karena sumber dana berasal dari rekomposisi iuran program
lainnya.
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Manfaat JKP akan diperoleh jika peserta terkena pemutusan hubungan kerja (PJK). Terdapat
sejumlah syarat yang harus dipenuhi peserta BPJAMSOSTEK untuk bisa memperoleh manfaat
program tersebut.
Menurut Roswita, syarat pertama adalah peserta aktif membayar iuran sebanyak 12 kali dalam
24 bulan terakhir dan pembayaran 6 bulan di antaranya dilakukan secara berturut-turut. Selain
itu, pekerja pun harus bekerja kembali setelah terkena PHK.
Pekerja yang terkena PHK harus mendapatkan surat keterangan dari Kementerian
Ketenagakerjaan bahwa dirinya masih aktif untuk kembali bekerja. Peserta pun harus
menyatakan bersedia mengikuti program pelatihan vokasional, yang menjadi bagian dari
manfaat JKP.
Adapun, menurut Roswita, manfaat JKP tidak hanya diberikan sebanyak satu kali. Hal tersebut
karena kerap ditemukan pekerja yang terkena PHK lebih dari satu kali.
"Berapa kali manfaat JKP? Ada tiga kali, yakni pada saat setelah pengajuan [JKP] dan memenuhi
syarat kepesertaan, lalu ada jeda lima tahun dari manfaat pertama, dan lima tahun setelah
manfaat kedua," ujar Roswita pada Senin (31/5/2021).
Berdasarkan penjelasan tersebut, manfaat JKP dapat diperoleh peserta BPJAMSOSTEK dalam
rentang waktu minimal 10 tahun. Terdapat jeda lima tahun dari setiap pemberian manfaat JKP.
Menurut Roswita, pemberian manfaat JKP akan dikecualikan bagi peserta BPJAMSOSTEK jika
berhenti bekerja karena mengundurkan diri. Selain itu, pengecualian pun berlaku jika peserta
berhenti bekerja karena cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia.
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neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Yaitu PSAK 1 Penyajian Laporan
Keuangan untuk BPJS Ketenagakerjaan, ISAK 35 Entitas Berorientasi Nirlaba untuk Program JKK
dan JKM serta PSAK 18 Program Manfaat Purna Karya sebagai acuan Laporan Keuangan Program
JHT dan JP
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Aturan tersebut sebagaimana
telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengeloaan Aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 ini sangat
dinantikan kehadirannya, karena merupakan pemutakhiran dari 4 Permenaker dan 1 Keputusan
Menaker yang sebelumnya mengatur mekanisme pemberian manfaat jaminan sosial
ketenagakerjaan
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Manfaat beasiswa ini naik
signifikan, 1.350 persen, dari sebelumnya sebesar Rp12 juta untuk satu orang anak, hingga
menjadi maksimal Rp174 juta untuk dua orang anak. Semoga dengan adanya beasiswa ini dapat
mendukung mereka dalam menjalani proses belajar di sekolah, perguruan tinggi atau pelatihan
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Paling lambat minggu pertama
Mei 2021 mendatang untuk mendukung pendidikan anak peserta

Ringkasan
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, Laporan Keuangan
BPJS Ketenagakerjaan dan Program Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapat opini Wajar
Tanpa Modifikasian sesuai kerangka pelaporan yang diterapkan. Laporan ini disusun dan
mengacu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.
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LAPORAN KEUANGAN 2020 BPJAMSOSTEK RAIH OPINI WAJAR TANPA
MODIFIKASIAN
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, Laporan Keuangan
BPJS Ketenagakerjaan dan Program Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapat opini Wajar
Tanpa Modifikasian sesuai kerangka pelaporan yang diterapkan. Laporan ini disusun dan
mengacu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.
"Yaitu PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan untuk BPJS Ketenagakerjaan, ISAK 35 Entitas
Berorientasi Nirlaba untuk Program JKK dan JKM serta PSAK 18 Program Manfaat Purna Karya
sebagai acuan Laporan Keuangan Program JHT dan JP," kata Anggoro dalam konferensi pers,
Jakarta, Senin (31/5).
Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
dipublikasikan diambil dari Laporan Keuangan untuk 2020 yang berakhir tanggal 31 Desember
2020. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Razikun
Tarkosunaryo, member of MSI Global Alliance.
Adapun laporan keuangan publikasi ini disajikan untuk memenuhi Undang Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2013.
"Aturan tersebut sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengeloaan
Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," kata Anggoro.
Ini Syarat dan Kriteria Penerima Beasiswa bagi Anak Peserta BPJS Ketenagakerjaan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) akan mulai menyalurkan manfaat
beasiswa pendidikan anak peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKm). Kegiatan penyerahan beasiswa secara simbolis dilaksanakan oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo, di
Jakarta pada Rabu (21/4), serentak di 33 provinsi lainnya secara daring.
Pembayaran beasiswa ini ditunaikan setelah aturan turunan dari PP Nomor 82 Tahun 2019 yaitu
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT, efektif berlaku pada 1 April 2021. Permenaker ini
mengatur teknis pelaksanaan pemberian manfaat JKK, JKM dan JHT, dengan salah satunya
adalah pembayaran beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris peserta.
Berdasarkan Permenaker tersebut, beasiswa pendidikan anak diberikan pada ahli waris peserta
yang mengalami risiko meninggal dunia, dan atau kecelakaan kerja yang berdampak cacat total
tetap atau meninggal dunia. Manfaat beasiswa ini diberikan untuk 2 orang anak dengan nilai
maksimal Rp174 juta, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga jenjang pendidikan Strata 1
(S1). Kriteria anak yang dapat menerima beasiswa dinyatakan belum bekerja, belum menikah,
dan di bawah usia 23 tahun.
Jumlah penerima manfaat beasiswa ini mencapai 10.451 anak, dengan total nilai yang disalurkan
sebesar Rp115,64 Miliar.
Menaker Ida bersyukur atas implementasi Permenaker Nomor 5 Tahun 2021, yang terlaksana
bertepatan bulan Ramadan sekaligus Hari Kartini.
"Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 ini sangat dinantikan kehadirannya, karena merupakan
pemutakhiran dari 4 Permenaker dan 1 Keputusan Menaker yang sebelumnya mengatur
mekanisme pemberian manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan," jelas Ida pada Rabu (21/4).
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Sementara Anggoro mengatakan, pihaknya mengapresiasi kerja keras Kemnaker dan seluruh
Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penyusunan Permenaker Nomor 5 tahun 2021,
sehingga kenaikan manfaatnya sangat dirasakan ahli waris peserta program JKK dan JKM.
"Manfaat beasiswa ini naik signifikan, 1.350 persen, dari sebelumnya sebesar Rp12 juta untuk
satu orang anak, hingga menjadi maksimal Rp174 juta untuk dua orang anak. Semoga dengan
adanya beasiswa ini dapat mendukung mereka dalam menjalani proses belajar di sekolah,
perguruan tinggi atau pelatihan," ujar Anggoro.
Dia berharap agar pembayaran beasiswa yang sempat tertunda ini, dapat segera diselesaikan.
"Paling lambat minggu pertama Mei 2021 mendatang untuk mendukung pendidikan anak
peserta," ungkapnya.
[bim].
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Ringkasan
Isu pengurangan pekerja yang menerpa maskapai Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia membuat
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi pertemuan manajemen dan serikat
pekerja/serikat buruh kedua maskapai secara terpisah di kantor Kemnaker. Sekretaris Jenderal
Kemnaker Anwar Sanusi, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya mendorong
manajemen maskapai penerbangan Garuda dan Sriwijaya Air agar melakukan berbagai upaya
untuk meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

MENAKER UPAYAKAN PEKERJA GARUDA DAN SRIWIJAYA TAK DI-PHK
Menaker Upayakan Pekerja Garuda dan Sriwijaya Tak Di-PHK Michelle Natalia Senin, 31 Mei 2021
- 12:25 WIB loading.
Foto/Ilustrasi/SINDOnews JAKARTA - Isu pengurangan pekerja yang menerpa maskapai
Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia membuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memfasilitasi pertemuan manajemen dan serikat pekerja/serikat buruh kedua maskapai secara
terpisah di kantor Kemnaker.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut,
pihaknya mendorong manajemen maskapai penerbangan Garuda dan Sriwijaya Air agar
melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kami mendorong agar dua maskapai tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari
terjadinya PHK. Bangun dialog bipartit untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak," kata
Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (31/5/2021).
Anwar menegaskan, pihaknya pun berharap manajemen melakukan komunikasi dan
perundingan yang baik dengan melibatkan para pekerja di masing-masing di maskapai.
Namun apabila perundingan menemui jalan buntu dan PHK menjadi jalan terakhir, maka dalam
pelaksanaannya harus memperhatikan dua hal. Yakni proses PHK secara benar dan hak-hak
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pekerja harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memikirkan nasib
dan masa depan para pekerja yang ter-PHK.
"Jika PHK menjadi jalan terakhir, hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh manajemen perusahaan.
Kita harus pastikan hal tersebut berjalan dengan baik," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, kata Anwar, secara terbuka pihaknya juga menawarkan kepada
serikat pekerja dari dua maskapai untuk mengikuti triple skilling di balai latihan kerja. Yakni
skilling, up-skilling, re-skilling pelatihan kerja di BLK.
Ketiga pelatihan itu diyakini akan menjadi opsi bagi para pekerja yang terkena PHK agar dapat
kembali bekerja atau berwirausaha. Program pelatihan skilling merupakan pelatihan yang
diperuntukkan bagi angkatan kerja yang ingin mendapatkan keahlian. Up-skilling, pelatihan
pekerja yang ingin meningkatkan keahlian, sedangkan re-skilling berguna untuk pekerja yang
ingin mendapatkan keterampilan baru.
"Triple skilling ini, memastikan agar komptensi, keahlian kerja serta daya saing pekerja Indonesia
ini menjadi lebih baik. Penerapannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan kerja di BLK," kata
Anwar. (uka).
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Korea Selatan dan Indonesia pada Senin (31/5/2021) bersepakat untuk meningkatkan
pemantauan terhadap lingkungan kerja awak kapal Indonesia yang bekerja kapal penangkap
ikan lokal dan menekan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

PEKERJA ASING DI KAPAL IKAN KORSEL TERBANYAK BERASAL DARI INDONESIA
JAKARTA -- Korea Selatan dan Indonesia pada Senin (31/5/2021) bersepakat untuk
meningkatkan pemantauan terhadap lingkungan kerja awak kapal Indonesia yang bekerja kapal
penangkap ikan lokal dan menekan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Korsel Moon Seong-hyeok mengadakan pertemuan virtual
dengan mitranya dari Indonesia Ida Fauziyah dan menandatangani nota kesepahaman untuk
meningkatkan transparansi dalam proses perekrutan pekerja.
Kesepakatan itu dibuat karena Indonesia mempekerjakan sekitar 36 persen tenaga asing (anak
buah kapal/ABK) yang bekerja di kapal penangkap ikan Korea Selatan, diikuti oleh mereka yang
berasal dari Filipina dan Vietnam dengan masing-masing 21 persen.
Berdasarkan perjanjian terbaru, seperti dikutip www.koreaherald.com, Senin (31/5/2021)
melalui kantor berita Yonhap, hanya lembaga yang ditunjuk oleh kedua negara yang akan
diizinkan untuk berpartisipasi dalam perekrutan dan pendidikan orang Indonesia untuk kapal
penangkap ikan Korea Selatan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan langkah itu akan membantu mengurangi biaya
komisi yang berlebihan.
Kedua pemerintah juga bersepakat untuk menjalankan lembaga bersama untuk mendidik
pekerja.
Kementerian menambahkan pihaknya berencana untuk memperluas hubungan seperti itu
dengan negara sia Tenggara lainnya pada masa mendatang.
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Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), berencana memfasilitasi pertemuan manajemen
dan serikat pekerja/serikat buruh maskapai Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia secara terpisah
di kantor Kemnaker. Pertemuan digelar terkait nasib pekerja/buruh dua maskapai penerbangan
yang akan melakukan opsi resign dan pensiun dini, lantaran kondisi perusahaan mengalami
penurunan jumlah penumpang penerbangan.

CEGAH PHK MASSAL, KEMNAKER PANGGIL GARUDA DAN SRIWIJAYA AIR
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), berencana memfasilitasi pertemuan
manajemen dan serikat pekerja/serikat buruh maskapai Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia
secara terpisah di kantor Kemnaker.
Pertemuan digelar terkait nasib pekerja/buruh dua maskapai penerbangan yang akan melakukan
opsi resign dan pensiun dini, lantaran kondisi perusahaan mengalami penurunan jumlah
penumpang penerbangan.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, dalam pertemuan tersebut, pihaknya
mendorong manajemen maskapai penerbangan Garuda dan Sriwijaya Air agar melakukan
berbagai upaya untuk meminimalkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Kami mendorong agar dua maskapai tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari
terjadinya PHK. Bangun dialog bipartit untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak," kata
Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (31/5/2021).
Namun apabila perundingan menemui jalan buntu dan PHK menjadi jalan terakhir, maka dalam
pelaksanaannya harus memperhatikan dua hal. Yakni proses PHK secara benar dan hak-hak
pekerja harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memikirkan nasib
dan masa depan para pekerja yang ter-PHK.
"Jika PHK menjadi jalan terakhir, hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh manajemen perusahaan.
Kita harus pastikan hal tersebut berjalan dengan baik," katanya.
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Dalam pertemuan tersebut, kata Anwar, secara terbuka juga menawarkan kepada SP/SB dari
dua maskapai tersebut untuk mengikuti triple skilling di Balai Latihan Kerja. Yakni skilling, upskilling, re-skilling pelatihan kerja di BLK.
Ketiga hal tersebut diyakini akan menjadi opsi bagi para pekerja yang terkena PHK agar dapat
kembali bekerja atau berwirausaha. Program pelatihan skilling merupakan pelatihan yang
diperuntukkan bagi angkatan kerja yang ingin mendapatkan keahlian. Up-skilling, pelatihan
pekerja yang ingin meningkatkan keahlian, sedangkan re-skilling berguna untuk pekerja yang
ingin mendapatkan keterampilan baru.
"Triple skilling ini, memastikan agar komptensi, keahlian kerja serta daya saing pekerja Indonesia
ini menjadi lebih baik. Penerapannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan kerja di BLK," kata
Anwar.
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Ringkasan
Politeknik Ketenagakerjaan membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun
ajaran 2021/2022. Pendaftaran dibuka sejak 1 hingga 15 Juni 2021 secara online di laman
polteknaker.ac.id. Polteknaker memiliki tiga program studi yaitu D-IV Relasi Industri dengan
gelar Sarjana Terapan Relasi Industri (S.Tr.M); D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan
gelar Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (S.Tr.K3); dan D-III Manajemen
Sumber Daya Manusia dengan gelar Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia
(A.Md.,MSDM).

POLTEKNAKER BUKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU 2021/2022, GRATIS!
Politeknik Ketenagakerjaan membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun
ajaran 2021/2022. Pendaftaran dibuka sejak 1 hingga 15 Juni 2021 secara online di laman
polteknaker.ac.id.
Polteknaker memiliki tiga program studi yaitu D-IV Relasi Industri dengan gelar Sarjana Terapan
Relasi Industri (S.Tr.M); D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan gelar Sarjana Terapan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (S.Tr.K3); dan D-III Manajemen Sumber Daya Manusia
dengan gelar Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia (A.Md.,MSDM).
Biaya pendaftaran dan studi di Polteknaker ini gratis sebab disubsidi pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ). Nantinya, lulusan Polteknaker akan mendapatkan
ijazah, Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan TOEIC.
Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, PMB Polteknaker tahun ajaran kali ini membuka
kesempatan 90 orang mahasiswa baru dengan persyaratan Warga Negara Indonesia (WNI) dan
lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat. Adapun berkas administrasi yang harus dipersiapkan, yaitu scan
ijazah terakhir/surat keterangan lulus (asli), scan KTP/Kartu Keluarga (bagi yang belum memiliki
KTP), dan scan sertifikat pendukung lainnya baik prestasi akademik atau non-akademik (bila
ada).
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"Semua berkas itu dibuat dalam satu tipe file.zip atau rar dengan ukuran maksimal 10 MB," tutur
Anwar dalam keterangannya pada Senin, (31/5/2021).
Pendaftar juga harus menyiapkan pas foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran
4x6 cm berlatar belakang biru dan ukuran maksimal resolusi 300px x 450px atau maksimal size
200 Kb dengan tipe file jpg atau png. Bagi pendaftar yang memilih khusus program Studi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus lulusan dari SMA/SMK sederajat jurusan IPA/Eksakta
dan tidak buta warna.
Tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru ini dimulai dengan pengumuman penerimaan PMB
secara online mulai tanggal 1 hingga 30 Mei 2021 secara online; registrasi dilakukan secara
online mulai tanggal 1 sampai 15 Juni 2021; dan pengumuman hasil seleksi berkas administrasi
dilakukan secara online pada tanggal 17 Juni 2021.
Kemudian tes tahap 1 yakni tes potensi akademik pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2021 secara
online; pengumuman tes tahap 1 pada 26 Juni 2021 secara online; tes tahap 2 berupa tes
psikotes berlangsung pada 29 sampai 30 Juni 2021 secara online; dan pengumuman tes tahap
2 pada tanggal 6 Juli 2021 secara online.
Tahapan selanjutnya yaitu tes kesehatan dan bebas narkoba pada 13 sampai 14 Juli 2021 secara
offline bertempat di kampus di masing-masing prodi; pengumuman hasil seleksi PMB 2021/2022
pada 16 Juli 2021 secara online; dan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2021 secara
offline di masing-masing prodi.
Sementara itu, Menaker, Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker melalui Polteknaker berupaya
memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten baik di instansi pemerintah,
dunia industri, maupun masyarakat pada umumnya.
"Polteknaker ini disiapkan agar begitu mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus
perbanyak ketersediaan SDM sektor ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia," tutup Ida.
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South Korea and Indonesia agreed Monday to rev up monitoring on the working environment of
Indonesian crewmen boarding local fishing boats and root out possible violations of human
rights. Oceans Minister Moon Seong-hyeok held a virtual meeting with his Indonesian counterpart
Ida Fauziyah and inked a memorandum of understanding to increase transparency in the
recruitment process of workers, according to the Ministry of Oceans and Fisheries.

SOUTH KOREA VOWS TO IMPROVE WORKING ENVIRONMENT OF INDONESIAN
CREWMEN
South Korea and Indonesia agreed Monday to rev up monitoring on the working environment of
Indonesian crewmen boarding local fishing boats and root out possible violations of human
rights.
Oceans Minister Moon Seong-hyeok held a virtual meeting with his Indonesian counterpart Ida
Fauziyah and inked a memorandum of understanding to increase transparency in the recruitment
process of workers, according to the Ministry of Oceans and Fisheries.
The agreement came as Indonesia takes up around 36 percent of foreign employees working on
South Korean fishing boats, followed by those from the Philippines and Vietnam with 21 percent
each.
Under the latest agreement, only institutions designated by both countries will be allowed to
participate in the recruitment and education of Indonesians for South Korean fishing boats.
The ministry said the move will help in reducing excessive commission fees.
The two governments also agreed to operate a joint institution to educate the workers.
The ministry added it plans to expand such ties with other Southeast Asian countries down the
road.
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Narasumber
neutral - Bintang Puspayoga (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Komitmen para pimpinan perusahaan untuk memberikan tempat yang setara bagi perempuan
menjadi hal yang penting untuk diperjuangkan. Hal ini tentunya harus kita wujudkan bersamasama, tidak hanya lintas sektor dalam negeri, tetapi juga secara internasional
neutral - Bintang Puspayoga (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Saya
juga mengapresiasi komitmen para pimpinan perusahaan yang tergabung dalam G20 Empower
Indonesia terkait isu-isu tenaga kerja perempuan, terutama pada komitmen dan sinergi untuk
mewujudkan program-program KemenPPPA.
neutral - Bintang Puspayoga (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Komitmen yang disampaikan oleh perusahaan menjadi kekuatan kita untuk mewujudkan
perempuan berdaya dan Indonesia maju
neutral - Bintang Puspayoga (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan perempuan berdaya. Mudah-mudahan
praktik baik yang sudah dilakukan perusahaan yang sudah ramah perempuan bisa dilaksanakan
di perusahaan lainnya.

Ringkasan
Kesetaraan gender menjadi sesuatu yang perlu diterapkan dalam berbagai bidang termasuk di
dunia kerja. Maka dari itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA),
Bintang Puspayoga mengapresiasi perusahaan di Indonesia yang telah berkomitmen dan
memiliki praktik baik dalam memberikan penguatan kapasitas, membuat kebijakan, mengatasi
isu ketenagakerjaan perempuan, dan memfasilitasi keterwakilan perempuan sebagai pimpinan
di perusahaan.
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MENTERI PPPA: KESETARAAN GENDER DI TEMPAT KERJA PENTING UNTUK
DIPERJUANGKAN
Jakarta Kesetaraan gender menjadi sesuatu yang perlu diterapkan dalam berbagai bidang
termasuk di dunia kerja.
Maka dari itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang
Puspayoga mengapresiasi perusahaan di Indonesia yang telah berkomitmen dan memiliki praktik
baik dalam memberikan penguatan kapasitas, membuat kebijakan, mengatasi isu
ketenagakerjaan perempuan, dan memfasilitasi keterwakilan perempuan sebagai pimpinan di
perusahaan.
"Komitmen para pimpinan perusahaan untuk memberikan tempat yang setara bagi perempuan
menjadi hal yang penting untuk diperjuangkan. Hal ini tentunya harus kita wujudkan bersamasama, tidak hanya lintas sektor dalam negeri, tetapi juga secara internasional," kata Bintang
mengutip keterangan pers, Sabtu (12/5/2021).
Oleh karenanya, lanjut Bintang, G20 Empower menjadi wadah yang sangat strategis untuk dapat
menyatukan kekuatan internasional demi memajukan perempuan dunia, khususnya dalam
ekonomi, kepemimpinan, dan sektor publik.
G20 Empower merupakan aliansi yang menyatukan para pemimpin sektor swasta dan mitra
pemerintah untuk bersama-sama mengadvokasi dan memberlakukan kemajuan perempuan ke
posisi kepemimpinan di sektor swasta.
"Saya juga mengapresiasi komitmen para pimpinan perusahaan yang tergabung dalam G20
Empower Indonesia terkait isu-isu tenaga kerja perempuan, terutama pada komitmen dan sinergi
untuk mewujudkan program-program KemenPPPA." Bintang juga menyinggung bahwa
KemenPPPA mempunyai program-program prioritas berdasarkan arahan Presiden, salah satunya
adalah kewirausahaan berperspektif gender yang fokus pada keluarga pra sejahtera, perempuan
kepala keluarga dan perempuan penyintas kekerasan.
"Banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan perempuan berdaya. Mudah-mudahan
praktik baik yang sudah dilakukan perusahaan yang sudah ramah perempuan bisa dilaksanakan
di perusahaan lainnya." "Komitmen yang disampaikan oleh perusahaan menjadi kekuatan kita
untuk mewujudkan perempuan berdaya dan Indonesia maju," kata Bintang.
KemenPPPA sebagai salah satu focal point G20 Empowerment Indonesia pada Jumat 28 Mei
2021 menyelenggarakan Seniors Leaders' Meeting on Women Empowerment guna menyatukan
komitmen untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan.
Dalam acara tersebut Bintang menyampaikan agar pertemuan seperti ini dapat terus
dilaksanakan secara berkala dalam lingkup yang lebih kecil agar lebih intens membahas terkait
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
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Ringkasan
Politeknik Ketenagakerjaan membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun
ajaran 2021/2022. Pendaftaran dibuka sejak 1 hingga 15 Juni 2021 secara online di Website
polteknaker.ac.id. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker melalui
Polteknaker berupaya memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten baik
di instansi pemerintah, dunia industri, maupun masyarakat pada umumnya.

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN BUKA PENDAFTARAN ONLINE PENERIMAAN
MAHASISWA BARU, SIMAK SYARATNYA
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Politeknik Ketenagakerjaan
membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun ajaran 2021/2022.
Pendaftaran dibuka sejak 1 hingga 15 Juni 2021 secara online di Website polteknaker.ac.id.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker melalui Polteknaker berupaya
memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten baik di instansi pemerintah,
dunia industri, maupun masyarakat pada umumnya.
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"Polteknaker ini disiapkan agar begitu mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus
perbanyak ketersediaan SDM sektor ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia," kata
Menaker Ida di Jakarta, Minggu (30/5/2021).
Polteknaker memiliki tiga program studi yaitu D-IV Relasi Industri dengan gelar Sarjana Terapan
Relasi Industri (S.Tr.M); D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan gelar Sarjana Terapan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (S.Tr.K3); dan D-III Manajemen Sumber Daya Manusia
dengan gelar Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia (A.Md.,MSDM).
Sementara itu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan, untuk biaya pendaftaran dan
studi di Polteknaker ini gratis dengan disubsidi pemerintah melalui Kemnaker.
Nantinya, lulusan Polteknaker akan mendapatkan ijazah, Sertifikat Kompetensi dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan TOEIC.
PMB Polteknaker tahun ajaran kali ini membuka kesempatan 90 orang mahasiswa baru dengan
persyaratan Warga Negara Indonesia (WNI) dan lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat.
Adapun berkas administrasi yang harus dipersiapkan, yaitu scan ijazah terakhir/surat keterangan
lulus (asli), scan KTP/Kartu Keluarga (bagi yang belum memiliki KTP), dan scan sertifikat
pendukung lainnya baik prestasi akademik atau non-akademik (bila ada).
Semua berkas itu dibuat dalam satu tipe file.zip atau rar dengan ukuran maksimal 10 Mb.
"Pendaftar juga harus menyiapkan pas foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran
4x6 cm berlatar belakang biru dan ukuran maksimal resolusi 300px x 450px atau maksimal size
200 Kb dengan tipe file jpg atau png," kata Sekjen Anwar.
Bagi pendaftar yang memilih khusus program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus
lulusan dari SMA/SMK sederajat jurusan IPA/Eksakta dan tidak buta warna.
Tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru ini dimulai dengan pengumuman penerimaan PMB
secara online mulai tanggal 1 hingga 30 Mei 2021 secara online; registrasi dilakukan secara
online mulai tanggal 1 sampai 15 Juni 2021; dan pengumuman hasil seleksi berkas administrasi
dilakukan secara online pada tanggal 17 Juni 2021.
Kemudian tes tahap 1 yakni tes potensi akademik pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2021 secara
online; pengumuman tes tahap 1 pada 26 Juni 2021 secara online; tes tahap 2 berupa tes
psikotes berlangsung pada 29 sampai 30 Juni 2021 secara online; dan pengumuman tes tahap
2 pada tanggal 6 Juli 2021 secara online.
Tahapan selanjutnya yaitu tes kesehatan dan bebas narkoba pada 13 sampai 14 Juli 2021 secara
offline bertempat di kampus di masing-masing prodi; pengumuman hasil seleksi PMB 2021/2022
pada 16 Juli 2021 secara online; dan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2021 secara
offline di masing-masing prodi.
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