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30 Juni 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 
Kemnaker: Layanan Publik e-PP dan e-PKB Terus 
Berlanjut di Masa Pandemi 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan 

Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang 

dikenal dengan e-PP dan e-PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. 

Tuntutan perkembangan jaman dengan berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan 

lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-PP dan e-PKB. 

Manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan pengusaha yakni memastikan adanya 

pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, adanya pengaturan tata tertib 

yang berlaku di perusahaan, serta adanya pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam 

melaksanakan hubungan kerja dan hubungan kerja antar pekerja. Hal itu, sebagai 

sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya, serta instrumen 

dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mewujudkan ketenangan 

bekerja dan kelangsungan usaha. 
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Judul Kisah Pilu TKW di Arab, Digaji Besar Majikan Sering ke Kamar Lakukan 
Pelecehan 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend PMI di Arab Saudi 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/trending/kisah-pilu-tkw-di-arab-digaji-
besar-majikan-sering-ke-kamar-lakukan-pelecehan.html 

Jurnalis Kurnia Azizah 

Tanggal 2021-06-30 08:38:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Fitriani (Tenaga Kerja Wanita) Kalau sama majikan yang ini awalnya baik-baik saja 
gitu. Maksudnya segala macam gitu baik. Kalau saya bangun jam 6, disuruh mulai kerja jam 8. 
Dikasih makanan segala macam. Baiklah awalnya 

neutral - Fitriani (Tenaga Kerja Wanita) Kerja cuma sampai zuhur (sekitar jam 12.20), dari jam 
8 pagi. Sudah nanti dari jam 1 sampai malam santai-santai saja, enggak ngerjain apa-apa 

negative - Fitriani (Tenaga Kerja Wanita) Eh pas itu, pas gajian itu dia kasih saya 2300, pokoknya 
jumlah uang sekitar Rp8 juta. Pas itu saya tanya ini ada apa. Gaji saya kan 1200. Kata dia enggak 
apa-apa. Saya kira beneran baik, soalnya saya cerita ibu saya lagi sakit 

negative - Fitriani (Tenaga Kerja Wanita) Jam 3 subuh dia masuk ke kamar saya. Kan saya lagi 
ngorok itu. Tahu-tahunya ada orang di atas saya Spontan saya kaget. Langsung saya pukul pakai 
sepatu, langsung dianya lari 

negative - Fitriani (Tenaga Kerja Wanita) Yang majikan perempuan itu sakit. Jadi saya takut 
ngomong sama dia. Apalagi dia lagi sakit jantung, saya takut dia syok, kalau meninggal. Jadi 
saya pendam sendiri. Kalau pelecehan itu sering 

negative - Fitriani (Tenaga Kerja Wanita) Kalau mamanya lagi enggak ada, dia langsung 
nyamperin saya. Megang-megang saya. Kalau anak-anaknya yang bujangan baik, enggak kaya 
gitu sama saya 

negative - Fitriani (Tenaga Kerja Wanita) Saya setiap kemana diikutin. Pelecehan terus-terusan. 
Pokoknya saya sudah capek ngadu-ngadu kemana-mana. Saya enggak tega ngaku ke anaknya 
sama mamanya 

positive - Fitriani (Tenaga Kerja Wanita) Sampai pintu kamar saya taruhin panci sendiri. Biar dia 
masuk buka pintu langsung syok saya. Alhamdulillah akhirnya dia usir saya, 'Kamu pergi saja' 
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Ringkasan 

Tak sedikit masyarakat Indonesia yang tergiur akan iming-iming bekerja di luar negeri. Acap kali 
tawaran gaji besar menjadi idaman dan daya tarik dibanding bekerja di negeri sendiri. Meski di 
lain sisi, ada pula yang harus mengalami pengalaman pahit. Seperti kisah pilu seorang TKW dari 
Arab ini yang menyayat hati. Ia telah menjadi korban pelecehan seksual dari majikannya. Bahkan 
ia dibentak, lantaran membuat perangkap di kamar supaya tidak jadi korban lagi. 

 

KISAH PILU TKW DI ARAB, DIGAJI BESAR MAJIKAN SERING KE KAMAR LAKUKAN 
PELECEHAN 

Tak sedikit masyarakat Indonesia yang tergiur akan iming-iming bekerja di luar negeri. Acap kali 
tawaran gaji besar menjadi idaman dan daya tarik dibanding bekerja di negeri sendiri. 

Meski di lain sisi, ada pula yang harus mengalami pengalaman pahit. Seperti kisah pilu seorang 
TKW dari Arab ini yang menyayat hati. 

Ia telah menjadi korban pelecehan seksual dari majikannya. Bahkan ia dibentak, lantaran 
membuat perangkap di kamar supaya tidak jadi korban lagi. 

Lantas bagaimana kisahnya hingga bisa pulang ke Indonesia? Berikut ulasannya. 

Awal yang Manis 

Melansir dari kanal YouTube Khairul azam alfarizi, pemilik akun bersama tim membantu proses 
kepulangan Fitriani ke Indonesia. 

Ia menceritakan kisahnya menjadi tenaga kerja wanita (TKW) yang memilukan. Awalnya sang 
majikan selalu bersikap manis. 

"Kalau sama majikan yang ini awalnya baik-baik saja gitu. Maksudnya segala macam gitu baik. 
Kalau saya bangun jam 6, disuruh mulai kerja jam 8. Dikasih makanan segala macam. Baiklah 
awalnya," kata Fitriani. 

Bahkan saking baiknya, wanita asal Banten itu hanya bekerja sebentar setiap harinya. Fitriani 
sering dimanjakan. 

"Kerja cuma sampai zuhur (sekitar jam 12.20), dari jam 8 pagi. Sudah nanti dari jam 1 sampai 
malam santai-santai saja, enggak ngerjain apa-apa," sambungnya. 

Di Balik Gaji Besar Ada Siasat 

Kala itu Fitriani menerima gaji dua kali lipat dari perjanjian. Ia sempat menyangka pemberian 
tersebut karena sang majikan merasa kasihan. Karena sang majikan tahu bahwa ibu dari Fitriani 
di kampung sedang sakit. 

Fitriani seakan terbuai dengan kebaikan majikan laki-lakinya tersebut. 

"Eh pas itu, pas gajian itu dia kasih saya 2300, pokoknya jumlah uang sekitar Rp8 juta. Pas itu 
saya tanya ini ada apa. Gaji saya kan 1200. Kata dia enggak apa-apa. Saya kira beneran baik, 
soalnya saya cerita ibu saya lagi sakit," ujarnya. 

Menerima Pelecehan 

Fitriani menceritakan saat tengah tidur dengan nyeyak, dia tak menyangka harus terbangun 
lantaran ada pria di atas tubuhnya. 
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Seketika ia memukul majikannya dengan sepatu. Lantas membuatnya lari terbirit-birit. 

"Jam 3 subuh dia masuk ke kamar saya. Kan saya lagi ngorok itu. Tahu-tahunya ada orang di 
atas saya Spontan saya kaget. Langsung saya pukul pakai sepatu, langsung dianya lari," ucap 
Fitriani. 

Pelecehan Sering Terjadi 

Majikan perempuan dalam kondisi sakit. Hal itu membuat Fitriani tak berani mengadu. Akhirnya 
ia memilih memendam masalahnya sendiri. 

"Yang majikan perempuan itu sakit. Jadi saya takut ngomong sama dia. Apalagi dia lagi sakit 
jantung, saya takut dia syok, kalau meninggal. Jadi saya pendam sendiri. Kalau pelecehan itu 
sering," ungkapnya. 

Bahkan pelecehan tersebut berulang kali terjadi. Saat kondisi sepi, Fitriani langsung didekati dan 
diraba. 

"Kalau mamanya lagi enggak ada, dia langsung nyamperin saya. Megang-megang saya. Kalau 
anak-anaknya yang bujangan baik, enggak kaya gitu sama saya," imbuh Fitriani. 

Membuat Jebakan untuk Majikan 

Fitriani lelah menjadi korban pelecehan sang majikan. Bahkan begitu protektif, kemana pun 
Fitriani pergi majikannya kerap memantau. 

"Saya setiap kemana diikutin. Pelecehan terus-terusan. Pokoknya saya sudah capek ngadu-
ngadu kemana-mana. Saya enggak tega ngaku ke anaknya sama mamanya," papar Fitriani. 

Demi mencegah terulangnya kejadian malam lalu. Fitriani pun membuat jebakan di pintu 
kamarnya hingga akhirnya ia diusir. 

"Sampai pintu kamar saya taruhin panci sendiri. Biar dia masuk buka pintu langsung syok saya. 
Alhamdulillah akhirnya dia usir saya, 'Kamu pergi saja'," pungkasnya. 
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Judul Kala TKA China di Lebak Minta Divaksin Berujung Ditolak 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - AKBP Teddy Rayendra (Kapolres Lebak) Iya betul ada, merdeka dari Cikande dan 
Tangerang cuma kita tolak, jadi tidak ada kita menerima vaksinasi orang asing 

negative - AKBP Teddy Rayendra (Kapolres Lebak) Kalau untuk masyarakat kita ada, kalau WNA 
tidak, warga keturunan yang di Lebak boleh kan ada KTP, tapi kalau pekerja asing nggak ada 

positive - Ati Pramudji Hastuti (Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten) Jadi siapapun yang 
berada di wilayah boleh dilakukan vaksinasi, namun tentunya kita terlebih dahulu prioritaskan 
warga Banten sendiri, ketika vaksin sudah banyak kita akan lakukan untuk warga negara asing 

negative - Ati Pramudji Hastuti (Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten) Belum bisa untuk di 
Banten ini 

positive - Ati Pramudji Hastuti (Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten) Katanya Juli 
pemerintah provinsi akan dapat jatah vaksinasi berlimpah karena produksinya sudah mulai lancar 
di pemerintah pusat 

negative - Firman Rahmatullah (Juru Bicara Satgas Co-vid-19 Kabupaten Lebak) Jadi dia kayak 
disebarin lewat SMS sama temannya. Tulisannya kalau WA ada fotonya. Dia mah modelnya 
WeChat gitu. Sayangnya, saya nggak bisa bahasa China 

negative - Firman Rahmatullah (Juru Bicara Satgas Co-vid-19 Kabupaten Lebak) Pengantar dari 
mana bekerja nggak ada. Yang ada tulisan berbahasa pakai tulisan apa, dasarnya cuma itu. Ada 
yang menyebarkan lewat grupnya, terus dia datang ke sini ke Lebak, gitu doang 

 

Ringkasan 

Beberapa tenaga kerja asing (TKA) China berbondong-bondong datang ke Klinik Polres Lebak 
untuk minta divaksin virus Corona (COVID-19). Namun, mereka ditolak mentah-mentah oleh 
Polres Lebak. TKA China tersebut datang ke klinik pada Senin (28/6/2021). Mereka datang ke 
klinik hanya bermodal paspor. Namun, pihak klinik menolak mereka dengan alasan vaksin hanya 
untuk warga negara Indonesia (WNI). Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra ketika dimintai 
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konfirmasi mengatakan para TKA datang dari kawasan industri di Cikande, Kabupaten Serang, 
dan Tangerang. 

 

KALA TKA CHINA DI LEBAK MINTA DIVAKSIN BERUJUNG DITOLAK 

Beberapa tenaga kerja asing (TKA) China berbondong-bondong datang ke Klinik Polres Lebak 
untuk minta divaksin virus Corona (COVID-19). Namun, mereka ditolak mentah-mentah oleh 
Polres Lebak. 

TKA China tersebut datang ke klinik pada Senin (28/6/2021). Mereka datang ke klinik hanya 
bermodal paspor. 

Namun, pihak klinik menolak mereka dengan alasan vaksin hanya untuk warga negara Indonesia 
(WNI). Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra ketika dimintai konfirmasi mengatakan para TKA 
datang dari kawasan industri di Cikande, Kabupaten Serang, dan Tangerang. 

"Iya betul ada, merdeka dari Cikande dan Tangerang cuma kita tolak, jadi tidak ada kita 
menerima vaksinasi orang asing," kata Teddy saat dimintai konfirmasi, Selasa (29/6). 

Kapolres Lebak tegas menyebut tidak ada vaksin untuk TKA China. Vaksin hanya dikhususkan 
untuk masyarakat Lebak. 

"Kalau untuk masyarakat kita ada, kalau WNA tidak, warga keturunan yang di Lebak boleh kan 
ada KTP, tapi kalau pekerja asing nggak ada," jelasnya. 

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan vaksin 
sementara yang tersedia untuk warga negara Indonesia. Belum tersedia vaksin untuk Tenaga 
Kerja Asing (TKA) yang tinggal di Banten. 

"Jadi siapapun yang berada di wilayah boleh dilakukan vaksinasi, namun tentunya kita terlebih 
dahulu prioritaskan warga Banten sendiri, ketika vaksin sudah banyak kita akan lakukan untuk 
warga negara asing," kata Ati kepada wartawan di Serang, Banten, Selasa (29/6/2021). 

Biasanya, untuk vaksinasi warga negara asing mereka akan diarahkan ke Kementerian Luar 
Negeri. Selain itu, belum ada arahan pemberian vaksin bagi warga asing di Banten. 

"Belum bisa untuk di Banten ini," tegasnya. 

Tapi, katanya, mudah-mudahan pemerintah pusat memberi jatah vaksin lebih banyak untuk 
Provinsi Banten. Informasinya bulan depan nanti setiap daerah mendapat jumlah vaksin lebih 
banyak. 

"Katanya Juli pemerintah provinsi akan dapat jatah vaksinasi berlimpah karena produksinya 
sudah mulai lancar di pemerintah pusat," kata Ati. 

TKA China dapat Pesan Berantai Via WeChat. 

Sejumlah TKA China yang minta divaksinasi di Rangkasbitung ternyata menerima broadcast atau 
pesan berantai via aplikasi pesan WeChat untuk datang ke klinik Polres Lebak. Broadcast itu 
menyebar ke beberapa TKA yang bekerja di Serang, Tangerang, bahkan hingga Jakarta. 

"Jadi dia kayak disebarin lewat SMS sama temannya. Tulisannya kalau WA ada fotonya. Dia mah 
modelnya WeChat gitu. Sayangnya, saya nggak bisa bahasa China," kata jubir Satgas COVID-19 
Kabupaten Lebak Firman Rahmatullah kepada detikcom, Selasa (29/6/2021). 
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Sejumlah TKA itu datang menggunakan mobil sewaan. Dari Tangerang kira-kira empat orang, 
Cikande di Serang tiga orang, dan ada dari kawasan Sudirman, Jakarta. Di klinik pun mereka 
tidak bisa menunjukkan pengantar dari pihak perusahaan karena hanya membawa paspor. 

"Pengantar dari mana bekerja nggak ada. Yang ada tulisan berbahasa pakai tulisan apa, 
dasarnya cuma itu. Ada yang menyebarkan lewat grupnya, terus dia datang ke sini ke Lebak, 
gitu doang," tambahnya. 
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Judul TKA China Ditolak Saat Minta Vaksinasi, Ini Penjelasan Kapolres Lebak 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - AKBP Teddy Rayendra (Kapolres Lebak) Ini ada aturannya, yang mana mereka harus 
punya kartu izin tinggal terbatas (Kitas), ada nomornya. Kalau hanya gunakan paspor 
bagaimana? 

positive - AKBP Teddy Rayendra (Kapolres Lebak) Kalau berbicara alasan kemanusiaan, pasti 
saya izinkan, ini hal baik untuk mengatasi Covid-19. Tapi mereka WNA, koordinasi dengan 
instansi terkait perlu dilakukan terlebih dahulu 

neutral - AKBP Teddy Rayendra (Kapolres Lebak) Kita lihat niat mereka sadar dan mau sehat. 
Semoga masyarakat kita lebih semangat lagi, orang asing saja pengin divaksin 

 

Ringkasan 

Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra angkat bicara terkait penolakan yang dialami belasan 
tenaga kerja asal China saat meminta vaksinasi di Klinik Polres Lebak. Teddy membenarkan 
bahwa ada penolakan permintaan vaksinasi terhadap belasan tenaga kerja asing (TKA) itu. 
Menurut dia, para TKA itu ditolak karena tidak bisa menunjukkan dokumen resmi sebagai syarat 
vaksinasi dan belum ada koordinasi dengan dinas terkait. 

 

TKA CHINA DITOLAK SAAT MINTA VAKSINASI, INI PENJELASAN KAPOLRES LEBAK 

Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra angkat bicara terkait penolakan yang dialami belasan 
tenaga kerja asal China saat meminta vaksinasi di Klinik Polres Lebak. 

Teddy membenarkan bahwa ada penolakan permintaan vaksinasi terhadap belasan tenaga kerja 
asing (TKA) itu. 

Menurut dia, para TKA itu ditolak karena tidak bisa menunjukkan dokumen resmi sebagai syarat 
vaksinasi dan belum ada koordinasi dengan dinas terkait. 
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"Ini ada aturannya, yang mana mereka harus punya kartu izin tinggal terbatas (Kitas), ada 
nomornya. Kalau hanya gunakan paspor bagaimana?" kata Teddy saat ditemui wartawan di 
Polres Lebak, Selasa (29/6/2021) malam. 

Bahkan, menurut Teddy, meskipun membawa Kitas, TKA yang hendak divaksin juga tidak serta 
merta langsung dilayani. 

Tetapi harus ada koordinasi dari dinas yang berhubungan dan ada izin untuk mengikuti vaksinasi. 

Hal ini adalah prosedur mengenai pertanggungjawaban apabila muncul kejadian ikutan pasca 
suntik vaksin. 

"Kalau berbicara alasan kemanusiaan, pasti saya izinkan, ini hal baik untuk mengatasi Covid-19. 
Tapi mereka WNA, koordinasi dengan instansi terkait perlu dilakukan terlebih dahulu," kata 
Teddy. 

Kendati demikian, Teddy menilai, kedatangan para TKA ini bisa menjadi contoh untuk warga 
Lebak agar memiliki kesadaran sendiri untuk mengikuti vaksinasi. 

"Kita lihat niat mereka sadar dan mau sehat. Semoga masyarakat kita lebih semangat lagi, orang 
asing saja pengin divaksin," kata Teddy. 

Diberitakan sebelumnya, sejumlah TKA asal China mendatangi Klinik Polres Lebak di 
Rangkasbitung, Senin lalu. 

Mereka berharap bisa mendapat vaksinasi. 

Namun permintaan mereka ditolak lantaran tidak memilik KTP. 

Salah seorang penerjemah bernama Handi mengatakan, para TKA itu mendapatkan info bahwa 
vaksinasi di Rangkasbitung bisa untuk warga asing, hanya dengan syarat menunjukkan paspor. 

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

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

Para TKA ini merupakan warga China yang bekerja sama di bidang perusahaan pemasangan 
kaca di Kawasan Juanda, Jakarta. 
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Narasumber 

neutral - Bripka Sunardiyanto (Kasubsi Penmas Humas Polres Lebak) Ya kan memang salah satu 
persyaratan mengikuti vaksinasi massal adalah bisa menunjukkan KTP untuk pendataan dari NIK 
(Nomor Induk Kependudukan) 

negative - Bripka Sunardiyanto (Kasubsi Penmas Humas Polres Lebak) Jadi, tidak benar kalau 
kami larang atau bagaimana. Tenaga kerja asing juga kalau dia kerja di sini, otomatis harus ada 
keterangan domisili sementara dari pihak tempat ia tinggal 

neutral - Handi (Penerjemah) Jadi, mereka ini mendapatkan pesan dari sana, mulai waktu 
pelaksanaannya dan tempat lokasinya persis sama dengan yang ada di pesan tersebut 

negative - Firman Rahmatullah (Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Lebak) Kalau tidak ada 
KTP, kan tidak boleh divaksin, itu persyaratan yang mutlak. Jadi, acuan kami ke sana saja. Kalau 
tidak ada, ya mohon maaf 

 

Ringkasan 

Sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ditolak saat ingin mendapat vaksinasi Covid-19 
di Klinik Polres Lebak di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas kepolisian setempat 
beralasan mereka ditolak karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) maupun srat 
keterangan domisili. Kasubsi Penmas Humas Polres Lebak, Bripka Sunardiyanto mengatakan hal 
itu merupakan prosedural yang ditetapkan dalam pelaksanaan vaksinasi massal. 

 

TAK PUNYA KTP INDONESIA, TKA CHINA DILARANG IKUT VAKSINASI MASSAL, 
MENGAKU DISURUH ATASAN 

Sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ditolak saat ingin mendapat vaksinasi Covid-19 
di Klinik Polres Lebak di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. 
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Petugas kepolisian setempat beralasan mereka ditolak karena tidak memiliki kartu tanda 
penduduk (KTP) maupun srat keterangan domisili. 

Kasubsi Penmas Humas Polres Lebak, Bripka Sunardiyanto mengatakan hal itu merupakan 
prosedural yang ditetapkan dalam pelaksanaan vaksinasi massal. 

"Ya kan memang salah satu persyaratan mengikuti vaksinasi massal adalah bisa menunjukkan 
KTP untuk pendataan dari NIK (Nomor Induk Kependudukan)," katanya saat dihubungi, Selasa 
(29/6/2021). 

Ia membantah penolakan itu bagian kesengajaan menolak memberikan vaksin Covid-19 kepada 
TKA, terutama dari luar Lebak. 

Justru menurut dia pihaknya tengah gencar melakukan vaksinasi Covid-19 di masyarakat guna 
mengejar target pemerintah 1 juta dosis per hari. 

"Jadi, tidak benar kalau kami larang atau bagaimana. Tenaga kerja asing juga kalau dia kerja di 
sini, otomatis harus ada keterangan domisili sementara dari pihak tempat ia tinggal," katanya. 

Seorang petugas kepolisian sempat meminta KTP domisili para TKA itu dapat divaksinasi. Namun, 
mereka tidak dapat menunjukannya. 

"Ya, saya tahu, tetapi sudah tidak ada pelayanannya hari ini. Kalau mau besok saja datang. Dan 
bapak-bapak juga kan tidak ada KTP domisili mana. Jadi, kami juga tidak bisa melakukan 
vaksinasi," ujar seorang polisi kepada para TKA itu. 

Sempat terjadi perdebatan antara pihak TKA dan petugas kepolisian setempat di lokasi tersebut. 

Sebab, para TKA itu mengaku datang agar bisa mendapatkan vaksinasi di lokasi itu sebagaimana 
arahan dari atasan perusahaan. 

Selain itu, mereka juga telah menujukkan paspor dan surat perusahaan ke petugas vaksinasi 
yang berjaga. Namun, petugas yang berjaga tetap menolak. 

Datang dari Jakarta ke Lebak Disuruh Atasan Ikut Vaksin Seorang penerjemah, Handi (30) 
menuturkan, para TKA itu bekerja di perusahaan pemasangan kaca di Juanda, Jakarta Pusat. 

Mereka datang jauh-jauh dari Jakarta Pusat ke Lebak lantaran mendapatkan pesan dari 
atasannya bahwa mereka bisa mendapatkan vaksin Covid-19 di lokasi itu dan cukup membawa 
paspor. 

"Jadi, mereka ini mendapatkan pesan dari sana, mulai waktu pelaksanaannya dan tempat 
lokasinya persis sama dengan yang ada di pesan tersebut," ujarnya. 

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Lebak, Firman Rahmatullah menjelaskan 
penolakan itu dikarenakan para TKA tersebut tidak dapat menunjukkan kartu identitas atau surat 
domisili tempat tinggal selama di Indonesia. 

"Kalau tidak ada KTP, kan tidak boleh divaksin, itu persyaratan yang mutlak. Jadi, acuan kami 
ke sana saja. Kalau tidak ada, ya mohon maaf," tuturnya.( Tribun Network/mar/wly). 
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Judul Saat TKA Cina Ditolak Ikut Vaksinasi Covid-19 di Lebak 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1477945/saat-tka-cina-ditolak-ikut-
vaksinasi-covid-19-di-lebak 

Jurnalis Antara 

Tanggal 2021-06-30 05:13:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
Narasumber 

neutral - Ajun Komisaris Besar Teddy Rayendra (Kapolres Lebak) Kami tentu menolak warga 
asing karena tidak memiliki identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP) 

negative - Ajun Komisaris Besar Teddy Rayendra (Kapolres Lebak) Kami menolak vaksinasi bagi 
warga asing meski mengantongi paspor 

negative - Firman Rahmatullah (Juru Bicara Satgas Co-vid-19 Kabupaten Lebak) Kami menolak 
warga TKA Cina jika mereka ingin divaksin 

 

Ringkasan 

Tenaga Kerja Asing atau TKA asal Cina yang bekerja di Kawasan Industri Cikande, Kabupaten 
Serang ditolak saat hendak ikut vaksinasi Covid-19 di Polres Lebak, Banten. "Kami tentu menolak 
warga asing karena tidak memiliki identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP)," kata Kapolres 
Lebak Ajun Komisaris Besar Teddy Rayendra di Lebak, Selasa, 29 Juni 2021. 

 

SAAT TKA CINA DITOLAK IKUT VAKSINASI COVID-19 DI LEBAK 

Tenaga Kerja Asing atau TKA asal Cina yang bekerja di Kawasan Industri Cikande, Kabupaten 
Serang ditolak saat hendak ikut vaksinasi Covid-19 di Polres Lebak, Banten. 

"Kami tentu menolak warga asing karena tidak memiliki identitas berupa kartu tanda penduduk 
(KTP)," kata Kapolres Lebak Ajun Komisaris Besar Teddy Rayendra di Lebak, Selasa, 29 Juni 
2021. Ia mengatakan bahwa vaksinasi yang digelar Klinik Polres Lebak itu adalah untuk warga 
negara Indonesia. Petugas juga menerima warga dari luar daerah Lebak yang ingin divaksinasi 
sepanjang memiliki KTP. 

"Kami menolak vaksinasi bagi warga asing meski mengantongi paspor," ujar Teddy. Juru bicara 
Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak Firman Rahmatullah, 
mengatakan vaksinasi Covid-19 gratis itu diperuntukkan bagi warga Indonesia yang memiliki 
KTP. Hal ini untuk pendataan nomor induk kependudukan. "Kami menolak warga TKA Cina jika 
mereka ingin divaksin," ujar dia. 
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Judul Pastor, Suster, dan Pejuang HAM Gagalkan Pemindahan Pekerja Anak 

Nama Media gatra.com 

Newstrend Pekerja Anak 

Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/515839/hukum/pastor-suster-dan-
pejuang-ham-gagalkan-pemindahan-pekerja-anak 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-30 05:06:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - John Bala (Juru Bicara Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK) Maumere) Sampai 
saat ini, dari Polda NTT belum pernah berbicara dengan Truk F terkait dengan rencana 
keberangkatan ke-17 anak yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana eksploitasi anak ke 
Kupang 

negative - John Bala (Juru Bicara Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK) Maumere) Mereka 
menolak untuk dipindahkan ke Kupang dan hanya bersedia mengikuti proses hukum di Maumere. 
Jika mau dipindahkan, mereka hanya bersedia dipindahkan ke Jawa Barat 

 

Ringkasan 

Para pastor, suster, dan pejuang HAM di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), 
menggagalkan pemindahan 13 orang pekerja anak di bawah umur ke Kupang pada Selasa 
(29/6). Mereka gigih berusaha meski perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (PPPA) dan Dinas Sosial Kabupaten Sikka telah membeli tiket pesawat tujuan 
Kupang untuk anak-anak tersebut. Bahkan, 5 buah mobil telah parkir di depan Biara Susteran 
Maumere untuk mengangkut anak-anak tersebut ke Bandara Frans Seda. 

 

PASTOR, SUSTER, DAN PEJUANG HAM GAGALKAN PEMINDAHAN PEKERJA ANAK 

Para pastor, suster, dan pejuang HAM di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), 
menggagalkan pemindahan 13 orang pekerja anak di bawah umur ke Kupang pada Selasa 
(29/6). 

Mereka gigih berusaha meski perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (PPPA) dan Dinas Sosial Kabupaten Sikka telah membeli tiket pesawat tujuan 
Kupang untuk anak-anak tersebut. Bahkan, 5 buah mobil telah parkir di depan Biara Susteran 
Maumere untuk mengangkut anak-anak tersebut ke Bandara Frans Seda. 
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Para rohaniawan dan rohaniwati serta pejuang HAM ini melakukan perlawan untuk 
menggagalkan keberangkan karena ke-13 anak ini mati-matian menolak dievakuasi ke Kupang. 
Mereka hanya bersedia dipulangkan ke kampung halamannya di Bandung dan Cianjur, Jawa 
Barat. 

Terlebih, proses hukum kasus mereka juga belum selesai. Akhirnya, perjuangan para pastor, 
suster, dan pejuang HAM ini berhasil. Ada sejumlah alasan para rohaniawan dan pejuang HAM 
menolak pemindahan para pekerja anak tersebut. 

Pertama, karena para pekerja anak itu menolak dipindahkan dan hanya mau menjalani proses 
hukum di Maumere. Selain itu, saat penyerahan ke-17 anak tersebut kepada suster dari Truk F, 
berdasarkan berita acara serah terima tanggal 15 Juni 2021 dari Polda NTT. 

“Sampai saat ini, dari Polda NTT belum pernah berbicara dengan Truk F terkait dengan rencana 
keberangkatan ke-17 anak yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana eksploitasi anak ke 
Kupang,” kata John Bala, juru bicara Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK) Maumere 
bersama Jaringan Perjuangan HAM Kabupaten Sikka. 

Dia mengatakan, para pekerja anak di bawah umur yang ditampung di Biara Susteran ini hanya 
bersedia untuk diproses hukum di Maumere. Juga menolak untuk dipindahkan ke Kupang. 

“Mereka menolak untuk dipindahkan ke Kupang dan hanya bersedia mengikuti proses hukum di 
Maumere. Jika mau dipindahkan, mereka hanya bersedia dipindahkan ke Jawa Barat,” ujar John. 

Seperti diberitakan sebelumnya, empat dari 17 pekerja anak di bawah umur asal Cianjur dan 
Bandung yang diamankan pada 5 pub di Maumere, Sikka, kabur dari Biara Susteran. Semula, 17 
anak ini diamankan tim Subdit IV Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda NTT 
saat merazia tempat hiburan malam di Kota Maumere, pada 14 Juni 2021. 

Rinciannya, 4 dari Bandung 12 dari CIanjur, dan 1 dari Karawang. Dari hasil pemeriksaan 
diketahui bahwa 2 orang di antaranya hamil. Mereka diamankan dari empat tempat hiburan 
malam (PUB) di Maumere, yakni 8 orang bekerja di Bintang Pub, 5 orang di Shasary Pub, 3 anak 
di 999 Pub, serta 1 anak di Libra Pub. 

Sambil menanti proses penyidikan, mereka dititipkan kepada Suster Eustochia, dari Tim Relawan 
Untuk Kemanusiaan-Flores Maumere (TRUK- F) Maumere, Sikka. 
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Judul Disnakertrans Jatim Siapkan Sertifikasi Kompetensi bagi Ribuan Calon 
PMI 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Sertifikasi Kompetensi PMI 

Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/469930/704/disnakertrans-jatim-
siapkan-sertifikasi-kompetensi-bagi-ribuan-calon-pmi-1624982799 

Jurnalis Lukman Hakim 

Tanggal 2021-06-30 02:53:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
Jawa Timur) Sertifikasi kompetensi ini bukan hanya untuk calon PMI, tapi juga bagi PMI yang 
butuh perpanjangan masa berlaku sertifikat kompetensi 

positive - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
Jawa Timur) Nanti akan diberi surat pengantar ke BLK (balai latihan kerja) yang dituju untuk ikut 
pelatihan dan uji sertifikasi 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur (Jatim) menggandeng 9 
lembaga sertifikasi profesi (LSP) untuk menyiapkan sertifikat bagi 1.750 calon pekerja migran 
Indonesia (PMI) yang akan ditempatkan di luar negeri. Dari 9 LSP tersebut, 5 LSP disiapkan 
untuk profesi domestic worker. Sedangkan 4 LSP untuk profesi formal forkers di sektor operator 
produksi, konstruksi, elektronika dan Spa. 

 

DISNAKERTRANS JATIM SIAPKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI RIBUAN CALON 
PMI 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur (Jatim) menggandeng 9 
lembaga sertifikasi profesi (LSP) untuk menyiapkan sertifikat bagi 1.750 calon pekerja migran 
Indonesia (PMI) yang akan ditempatkan di luar negeri. 

Dari 9 LSP tersebut, 5 LSP disiapkan untuk profesi domestic worker. Sedangkan 4 LSP untuk 
profesi formal forkers di sektor operator produksi, konstruksi, elektronika dan Spa. 

“Sertifikasi kompetensi ini bukan hanya untuk calon PMI, tapi juga bagi PMI yang butuh 
perpanjangan masa berlaku sertifikat kompetensi,” kata Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan 
Estu Bagijo, Selasa (29/6/2021). 
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Dia mengatakan, program ini bertujuan mendorong keterampilan para calon PMI sambil nanti 
menunggu dibuka kembali penempatan ke luar negeri. 

Untuk mengikuti program bantuan sertifikasi kompetensi ini, kata dia, calon PMI bisa 
menghubungi Disnaker kota/kabupaten setempat untuk mendaftar mulai 1 Juli 2021. “Nanti akan 
diberi surat pengantar ke BLK (balai latihan kerja) yang dituju untuk ikut pelatihan dan uji 
sertifikasi,” jelasnya. 

Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sepanjang Januari - 
Mei 2021 tercatat secara Nasional ada 29.338 orang yang sudah mendapat penempatan bekerja 
di luar negeri. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.712 orang merupakan PMI dari Jatim. PMI Jatim yang sudah 
mendapat penempatan tersebut kebanyakan berasal dari Kabupaten Jember, Trenggalek, Kediri, 
Magetan, Madiun, Tulungagung, Banyuwangi, Malang, Blitar dan Ngawi. 

Secara nasional, rata-rata PMI mendapat penempatan bekerja di Hong Kong, Taiwan, Singapura, 
Italia, Turki, Polandia, Qatar, Saudi Arabia, Zambia, Malaysia, United Emirat Arab (UEA), 
Maldives, Papua New Guinea, Gabon, Hongaria, Maroko, Oman, Rumania, dan Rusia. Jenis 
pekerjaan yang diminati yakni kebanyakan pekerja domestik, pengasuh, terapis Spa, waiter, 
pekerja bar dan memasak. 
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Judul Masih Proses Mediasi 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend PHK PT. ESCO Bintan 

Halaman/URL https://rri.co.id/tanjungpinang/daerah/1097050/masih-proses-mediasi 

Jurnalis febriansyah 

Tanggal 2021-06-30 00:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Andi Sihaloho (Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) 
Mediasi, Siang tadi (Selasa), belum ada menghasilkan kesepatan 

negative - Andi Sihaloho (Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) 
FSPMI dan Disnaker menganjurkan perusahaan agar mau mempekerjakan kembali karyawan 
yang di PHK. Tapi jawaban dari perwakilan perusahaan, akan dibahas bersama managemen 

neutral - Indra Hidayat (Kepala Dinas Syariat Islam) Karena ini masih tahap mediasi yang 
pertama. Sehingga belum ada hasil dari pertemuan tersebut 

 

Ringkasan 

Mediasi antara PT ESCO Bintan bersama Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal 
Indonesia (FSPMI) kabupaten Bintan, di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten Bintan, 
belum menghasilkan kesepakatan. " Mediasi, Siang tadi (Selasa), belum ada menghasilkan 
kesepatan," ujar ketua Konsulat Cabang FSPMI Bintan, Andi Sihaloho, terkait dengan persoalan 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 4 orang karyawan PT ESCO Bintan, Selasa (29/6/2021). 

 

MASIH PROSES MEDIASI 

Mediasi antara PT ESCO Bintan bersama Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal 
Indonesia (FSPMI) kabupaten Bintan, di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten Bintan, 
belum menghasilkan kesepakatan. 

" Mediasi, Siang tadi (Selasa), belum ada menghasilkan kesepatan," ujar ketua Konsulat Cabang 
FSPMI Bintan, Andi Sihaloho, terkait dengan persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 4 
orang karyawan PT ESCO Bintan, Selasa (29/6/2021). 

Meski belum membuahkan hasil, kata Andi, FSPMI bersama Disnaker Bintan sepakat 
mengusulkan kepada perusahaan agar karyawan yang di PHK tersebut bisa dipekerjakan 
kembali. 
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" FSPMI dan Disnaker menganjurkan perusahaan agar mau mempekerjakan kembali karyawan 
yang di PHK. Tapi jawaban dari perwakilan perusahaan, akan dibahas bersama managemen," 
cetusnya. 

Sementara, Kepala Disnaker Bintan, Indra Hidayat, mengakui bahwa dalam mediasi tersebut 
masih belum ada kesepakatan karena masih dalam proses tahap penyelesaian. 

" Karena ini masih tahap mediasi yang pertama. Sehingga belum ada hasil dari pertemuan 
tersebut," kata Indra. 
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Judul Lima Calon Pekerja Migran Indonesia Kabur Dengan Cara Loncat Dari 
Penampungan, Ini Tanggapan SBMI 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Kasus PMI Asal Malang 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/06/29/lima-calon-pekerja-migran-
indonesia-kabur-dengan-cara-loncat-dari-penampungan-ini-tanggapan-
sbmi 

Jurnalis Handhika Rahman 

Tanggal 2021-06-29 23:01:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Juwarih (Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu) Sebelum lebaran 
ada PMI dari Indramayu yang di tahan di PT tersebut lebih dari 2 minggu setelah dipulangkan 
dari Hong Kong karena hamil 

neutral - Juwarih (Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu) Kelima calon PMI 
tidak mungkin bakalan kabur kalau memang perlakuan PT tersebut baik terhadap calon PMI 

neutral - Juwarih (Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu) Kita dari SBMI 
Indramayu sangat mendukung aksi yang dilakukan teman-teman di SBMI Malang 

 

Ringkasan 

Kasus melompatnya lima Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di PT Central Karya Semesta (PT 
CKS) Kota Malang beberapa waktu lalu kembali mencuat ke publik. Kejadian itu tepatnya terjadi 
pada Rabu 9 Juni 2021, mereka diduga hendak menyelamatkan diri dari tempat penampungan 
BLK-LN PT CKS. Pada hari ini, puluhan massa dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang 
Raya pun diketahui melakukan aksi demonstrasi di depan Balaikota Malang, Selasa (29/6/2021). 

 

LIMA CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA KABUR DENGAN CARA LONCAT DARI 
PENAMPUNGAN, INI TANGGAPAN SBMI 

Kasus melompatnya lima Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di PT Central Karya Semesta (PT 
CKS) Kota Malang beberapa waktu lalu kembali mencuat ke publik. 

Kejadian itu tepatnya terjadi pada Rabu 9 Juni 2021, mereka diduga hendak menyelamatkan diri 
dari tempat penampungan BLK-LN PT CKS. 
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Pada hari ini, puluhan massa dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang Raya pun 
diketahui melakukan aksi demonstrasi di depan Balaikota Malang, Selasa (29/6/2021). 

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu, Juwarih pun ikut angkat 
bicara. 

Juwarih mengatakan, di PT CKS itu, juga pernah ditahan salah satu PMI asal Kabupaten 
Indramayu. 

PMI tersebut ditahan selama 2 minggu setelah dipulangkan dari Hong Kong karena hamil. 

"Sebelum lebaran ada PMI dari Indramayu yang di tahan di PT tersebut lebih dari 2 minggu 
setelah dipulangkan dari Hong Kong karena hamil," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Selasa 
(29/6/2021). 

Oleh karena itu, kasus tersebut, menurutnya harus segera diusut tuntas agar kejadian serupa 
tidak terjadi lagi. 

Juwarih bahkan menilai, kaburnya kelima calon PMI dengan cara melompat dari gedung 
pelatihan BLK-LN PT CKS, karena mereka mendapat perlakuan yang tidak baik dari pihak PT. 

"Kelima calon PMI tidak mungkin bakalan kabur kalau memang perlakuan PT tersebut baik 
terhadap calon PMI," ucapnya. 

Kepada Tribuncirebon.com, Juwarih mengatakan, aksi protes yang dilakukan SBMI Malang 
meminta agar kasus tersebut secepatnya ditindaklanjuti oleh Wali Kota Malang dan DPRD kota 
Malang. 

SBMI melihat, adanya kejanggalan dari kasus yang melanda lima calon PMI tadi, hingga 
membuat mereka nekat melompat dari tempat pelatihan BLK LN PT CKS. 

Di sisi lain, polisi pun sampai saat ini masih terus menyelidiki kasus tersebut, akan tetapi, 
menurutnya pengungkapan kasus tersebut masih menggantung. 

Selain itu, SBMI diketahui juga memprotes sikap dari Wali Kota Malang yang dinilai memiliki 
keberpihakan kepada PT CKS. 

"Kita dari SBMI Indramayu sangat mendukung aksi yang dilakukan teman-teman di SBMI 
Malang," ujar dia. 
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Judul Vaksinasi Mandiri, Nojorono Kudus Dukung Pengurangan Penyebaran 
COVID-19 Kluster Pekerja 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/469872/15/vaksinasi-mandiri-
nojorono-kudus-dukung-pengurangan-penyebaran-covid-19-kluster-
pekerja-1624979184 

Jurnalis Abdul Malik Mubarok 

Tanggal 2021-06-29 22:25:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Arief Goenadibrata (Managing Director PT Nojorono Tobacco International) Sebelum 
melakukan vaksinasi karyawan di kantor pusat Jakarta, kami sudah menggelar vaksinasi bagi 
pekerja kami di Kudus. Vaksinasi merupakan bagian dari dukungan Nojorono Kudus terhadap 
upaya pemerintah dalam mengurangi dan menangani perluasan virus Covid-19 pada kluster 
pekerja 

positive - FX Sri Martono (HR & Social Capital Development Director) Nojorono berupaya 
memberikan rasa aman dan nyaman bagi pekerja dalam beraktivitas di masa pandemi. Jaminan 
kesehatan dan keselamatan pekerja selalu menjadi prioritas, karena menentukan berjalannya 
roda bisnis perusahaan. Tidak berhenti di vaksinasi, tapi kami juga tindaklanjuti dengan imbauan 
tegas dan berkala kepada karyawan untuk meningkatkan kedisiplinan standar protokol 
kesehatan di lingkungan kerja, demi kebaikan bersama 

positive - Yustina (Perwakilan dari Puskesmas Jakarta Pusat) Sambutan baik Nojorono terhadap 
program vaksinasi membuat kami semangat dalam menjalankan tugas di tengah pandemi. Besar 
harapan kami setelah adanya vaksinasi ini, operasional perusahaan dapat berlangsung lebih 
nyaman bagi pekerjanya 

 

Ringkasan 

Sebagai bentuk kepedulian kepada karyawan dan upaya pembentukan herd immunity, PT 
Nojorono Tobacco International melakukan vaksinasi Covid-19 di kantor pusat yang berlokasi di 
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (28/6/2021). Program ini menjadi rangkaian 
kegiatan perusahaan, setelah sukses menggelar vaksinasi bagi karyawan dan masyarakat desa 
sekitar pabrik Nojorono di Kudus, Jawa Tengah pada 10 Juni 2021 lalu. 
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VAKSINASI MANDIRI, NOJORONO KUDUS DUKUNG PENGURANGAN PENYEBARAN 
COVID-19 KLUSTER PEKERJA 

Sebagai bentuk kepedulian kepada karyawan dan upaya pembentukan herd immunity, PT 
Nojorono Tobacco International melakukan vaksinasi Covid-19 di kantor pusat yang berlokasi di 
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (28/6/2021). Program ini menjadi rangkaian 
kegiatan perusahaan, setelah sukses menggelar vaksinasi bagi karyawan dan masyarakat desa 
sekitar pabrik Nojorono di Kudus, Jawa Tengah pada 10 Juni 2021 lalu. 

Program vaksinasi pemerintah yang dilaksanakan, Senin (28/6/2021) menyasar semua tingkatan 
karyawan. Vaksinasi yang mengikutsertakan ratusan karyawan, berjalan tertib dan tetap 
menuruti standar protokol kesehatan. Dalam pelaksanaannya, PT Nojorono Tobacco 
International bekerja sama dengan Puskesmas Jakarta Pusat. 

Managing Director PT Nojorono Tobacco International, Arief Goenadibrata menjelaskan, program 
vaksinasi secara mandiri telah diinisiasi oleh perusahaan sebagai bentuk dukungan kepada 
pemerintah dalam menekan penyebaran virus Covid-19, khususnya di lingkungan kerja. 

"Sebelum melakukan vaksinasi karyawan di kantor pusat Jakarta, kami sudah menggelar 
vaksinasi bagi pekerja kami di Kudus. Vaksinasi merupakan bagian dari dukungan Nojorono 
Kudus terhadap upaya pemerintah dalam mengurangi dan menangani perluasan virus Covid-19 
pada kluster pekerja," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021). 

Sementara itu, HR & Social Capital Development Director, FX Sri Martono mengatakan, kegiatan 
vaksinasi mandiri sejauh ini mendapat respons positif dari karyawan. 

"Nojorono berupaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pekerja dalam beraktivitas di masa 
pandemi. Jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja selalu menjadi prioritas, karena 
menentukan berjalannya roda bisnis perusahaan. Tidak berhenti di vaksinasi, tapi kami juga 
tindaklanjuti dengan imbauan tegas dan berkala kepada karyawan untuk meningkatkan 
kedisiplinan standar protokol kesehatan di lingkungan kerja, demi kebaikan bersama," katanya. 

Melalui kegiatan ini, Nojorono turut memberikan apresiasi dan penghormatan kepada para 
tenaga kesehatan untuk perngorbanan tulus yang selalu siap siaga melayani masyarakat di 
tengah pandemi. 

Yustina, perwakilan dari Puskesmas Jakarta Pusat, menyampaikanm terima kasih kepada 
Nojorono atas dukungan percepatan vaksinasi. "Sambutan baik Nojorono terhadap program 
vaksinasi membuat kami semangat dalam menjalankan tugas di tengah pandemi. Besar harapan 
kami setelah adanya vaksinasi ini, operasional perusahaan dapat berlangsung lebih nyaman bagi 
pekerjanya," katanya. 

(abd). 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan demikian BLK Kendari akan mampu 
menciptakan tenaga terampil dan kompeten, sekaligus menekan angka pengangguran di Sultra 
melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di BLK Kendari 

positive - La Ode Haji Polondu (Kepala BLK Kendari) Insyaallah kepercayaan yang dititipkan 
kepada kami untuk mengelola lahan itu sehingga bisa lebih bermanfaat, akan kami lakukan 
dengan baik 

positive - La Ode Haji Polondu (Kepala BLK Kendari) Yakni untuk menciptakan tenaga kerja 
kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja dan siap pakai, serta BLK Kendari turut memiliki peran 
besar mengurangi angka pengangguran di Sultra 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari mendapat 
tambahan lahan seluas 4,58 hektare dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang 
diperuntukan untuk pembangunan gedung Balai Pelatihan Vokasi bertaraf Internasional. Luas 
lahan BLK Kendari yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan Nomor 226 kota Kendari, itu, kini 
bertambah dari sebelumnya hanya 2,1 hektare menjadi 6,7 hektare. Menteri Ketenagakerjaan, 
Ida Fauziyah, memberikan apresiasi kepada Gubernur Sultra atas hibah yang diberikan kepada 
BLK Kendari. Menaker Ida berharap tambahan lahan tersebut semakin memperluas jumlah 
kejuruan di BLK Kendari. 

 

MENAKER APRESIASI PEMBERIAN HIBAH LAHAN PEMPROV SULTRA KEPADA BLK 
KENDARI 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari mendapat 
tambahan lahan seluas 4,58 hektare dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang 
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diperuntukan untuk pembangunan gedung Balai Pelatihan Vokasi bertaraf Internasional. Luas 
lahan BLK Kendari yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan Nomor 226 kota Kendari, itu, kini 
bertambah dari sebelumnya hanya 2,1 hektare menjadi 6,7 hektare. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memberikan apresiasi kepada Gubernur Sultra atas 
hibah yang diberikan kepada BLK Kendari. Menaker Ida berharap tambahan lahan tersebut 
semakin memperluas jumlah kejuruan di BLK Kendari. 

"Dengan demikian BLK Kendari akan mampu menciptakan tenaga terampil dan kompeten, 
sekaligus menekan angka pengangguran di Sultra melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 
di BLK Kendari," kata Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di 
Jakarta, Selasa (29/6/2021). 

Kepala BLK Kendari, La Ode Haji Polondu, mengatakan, pemberian lahan hibah seluas 4,58 
hektar merupakan bentuk kepercayaan Pemprov Sultra kepada BLK Kendari untuk mengelola 
lahan tersebut. La Ode berjanji akan membayar kepercayaan yang diberikan secara serius 
dengan menciptakan SDM andal, kompeten, dan berdaya saing. 

"Insyaallah kepercayaan yang dititipkan kepada kami untuk mengelola lahan itu sehingga bisa 
lebih bermanfaat, akan kami lakukan dengan baik," kata mantan Mantan Kabag Rumah Tangga 
Kemnaker RI tersebut. 

La Ode mengaku telah memiliki sejumlah rancangan untuk membangun lahan yang telah 
dihibahkan tersebut dengan membuka dan membangun workshop baru atau kejuruan tambahan 
di BLK Kendari. Yakni membangun workshop otomotif alat berat dengan program mekanik alat 
berat dan operator alat berat. 

Selanjutnya membangun workshop/kejuruan perhotelan, las industri, perkapalan, perikanan, 
pertanian, dan workshop pariwisata kelautan. Semua kejuruan baru ini lanjut La Ode, memiliki 
tingkat kebutuhan tenaga kerja yang besar, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara bahkan di 
Kawasan Timur Indonesia. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan ketersediaan lahan yang telah dihibahkan, La Ode 
menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi harapan Gubernur 
Sultra dan DPRD Sultra pada rapat paripurna 23 Juni lalu, serta masyarakat Sultra. "Yakni untuk 
menciptakan tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja dan siap pakai, serta BLK 
Kendari turut memiliki peran besar mengurangi angka pengangguran di Sultra," ujarnya. 

La Ode juga berharap adanya proses penyerahan hibah tanah tersebut, nantinya BLK Kendari 
mampu menjadi Balai Pelatihan Kerja bertaraf internasional yang memiliki daya saing tinggi 
dalam menciptakan angkatan kerja dan menjadi salah satu BLK yang maju dan bersinergi 
program dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. [hhw] 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan demikian BLK Kendari akan mampu 
menciptakan tenaga terampil dan kompeten, sekaligus menekan angka pengangguran di Sultra 
melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di BLK Kendari 

positive - La Ode Haji Polondu (Kepala BLK Kendari) Insyaallah kepercayaan yang dititipkan 
kepada kami untuk mengelola lahan itu sehingga bisa lebih bermanfaat, akan kami lakukan 
dengan baik 

 

Ringkasan 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari mendapat tambahan lahan seluas 4,58 hektare dari Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Di lahan tersebut akan dibuka workshop baru dan dibangun gedung 
Balai Pelatihan Vokasi bertaraf internasional. Luas lahan BLK Kendari yang berlokasi di Jalan DI 
Panjaitan Nomor 226 kota Kendari itu kini bertambah dari sebelumnya hanya 2,1 hektare menjadi 
6,7 hektare. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Utara atas hibah yang diberikan kepada BLK Kendari. Ia berharap tambahan lahan tersebut 
semakin memperluas jumlah kejuruan di BLK Kendari. 

 

DAPAT HIBAH LAHAN 4,58 HA, BLK KENDARI SIAP BANGUN WORKSHOP BARU 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari mendapat tambahan lahan seluas 4,58 hektare dari Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Di lahan tersebut akan dibuka workshop baru dan dibangun gedung 
Balai Pelatihan Vokasi bertaraf internasional. 

Luas lahan BLK Kendari yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan Nomor 226 kota Kendari itu kini 
bertambah dari sebelumnya hanya 2,1 hektare menjadi 6,7 hektare. Menteri Ketenagakerjaan, 
Ida Fauziyah mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas hibah yang diberikan 
kepada BLK Kendari. Ia berharap tambahan lahan tersebut semakin memperluas jumlah 
kejuruan di BLK Kendari. 
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"Dengan demikian BLK Kendari akan mampu menciptakan tenaga terampil dan kompeten, 
sekaligus menekan angka pengangguran di Sultra melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 
di BLK Kendari," ungkap Ida dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021). 

Kepala BLK Kendari La Ode Haji Polondu mengatakan pemberian lahan hibah seluas 4,58 hektare 
merupakan bentuk kepercayaan Pemprov Sultra kepada BLK Kendari untuk mengelola lahan 
tersebut. La Ode berjanji pihaknya akan membayar kepercayaan yang diberikan secara serius 
dengan menciptakan SDM andal, kompeten, dan berdaya saing. 

"Insyaallah kepercayaan yang dititipkan kepada kami untuk mengelola lahan itu sehingga bisa 
lebih bermanfaat, akan kami lakukan dengan baik," ungkap La Ode. 

Ia memaparkan BLK Kendari telah merencanakan pembangunan workshop otomotif alat berat 
dengan program mekanik alat berat dan operator alat berat di lahan hibah. Selanjutnya, kata La 
Ode, akan dibangun workshop/kejuruan perhotelan, las industri, perkapalan, perikanan, 
pertanian, dan workshop pariwisata kelautan. 
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Ringkasan 

Some Chinese workers who came to get Covid-19 vaccinations at a Rangkasbitung clinic in 
Banten province near Jakarta were rejected because they failed to show a national identity card 
issued in Indonesia. Under Indonesian law, it is compulsory for all foreigners aged 17 and above 
to have an electronic national identity card or known as KTP if they are issued with a residence 
permit for a temporary stay. 

 

CHINESE WORKERS DENIED ACCESS TO COVID-19 VACCINES IN INDONESIA 

Some Chinese workers who came to get Covid-19 vaccinations at a Rangkasbitung clinic in 
Banten province near Jakarta were rejected because they failed to show a national identity card 
issued in Indonesia. 

Under Indonesian law, it is compulsory for all foreigners aged 17 and above to have an electronic 
national identity card or known as KTP if they are issued with a residence permit for a temporary 
stay. 

Kompas.com reported that dozens of Chinese workers mostly were men, gathered at the Lebak 
Police Clinic premises to get vaccinated. 

Accompanied by an interpreter, they said that they came to the clinic to get Covid-19 jabs. The 
clinic staff then explained that they could not get the vaccine as they are required to show the 
KTP, not their passports. 

One of the interpreters known as Handi said that the foreigners work in the capital Jakarta. They 
received information that the clinic in Rangkasbitung could administer the Covid-19 vaccine for 
foreign workers after showing their passports. 

"They were informed by their boss that this place [the Lebak Police Clinic] provide Covid-19 shots 
for foreign workers," said Handi. 
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"They have a complete address and a photo of the place. When I look at the address, I told 
them that it is far away in Rangkasbitung, a two-hour drive from Jakarta," said Handi on Monday, 
June 28. 

However, they were determined to come because they were told that only the aforementioned 
clinic could provide vaccines for foreign workers. Handi came with three foreigners who work for 
a glass installation company in Jalan Juanda, Central Jakarta. 

Handi went on to say that many other foreign workers come to the clinic in Rangkabitung for 
vaccinations. 

But, since they could not receive the shots, Handi and the foreign workers went back to Jakarta. 

A spokesperson for the Lebak Covid-19 Task Force Dr. Firman Rahmatullah said to get 
vaccinated, everyone is required to show a KTP. 

"If you don't have KTP, your citizenship identification numbers [NIK] cannot be recorded [into 
the system]," Dr. Firman said. 

Firman said that previously there were workers of foreign companies who came to get vaccinated 
in Rangkasbitung. They could receive the Covid-19 shots after showing their KTP. 

"Earlier, there were also some workers of foreign companies who have KTP and live in Tangerang 
and they got the vaccines," he said. 
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Ringkasan 

Pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi masyarakat, khususnya di masa pandemi 
Covid-19 agar terus bertahan dan menciptakan kreativitas-kreativitas baru. Untuk mewujudkan 
hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) 
melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menggelar diskusi publik bertajuk "Masa Pandemi, 
Masanya Tingkatkan Kompetensi Diri" secara daring pada Senin (28/6/2021). Dalam pengantar 
diskusi, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto selaku moderator diskusi publik 
tersebut menyampaikan dampak pandemi Covid-19 merujuk pada informasi dari Badan Pusat 
Statistik (BPS). Dampak pandemi Covid-19 pada triwulan pertama tahun 2021, kata Wikan, 
menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 0,74 persen dibanding triwulan pertama 
tahun 2020. Turunnya pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan pertumbuhan industri, terutama 
pada penyerapan tenaga kerja. 

 

KEMENDIKBUDRISTEK GELAR DISKUSI BERTAJUK MASA PANDEMI, MASANYA 
TINGKATKAN KOMPETENSI 

Pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi masyarakat, khususnya di masa pandemi 
Covid-19 agar terus bertahan dan menciptakan kreativitas-kreativitas baru. Untuk mewujudkan 
hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) 
melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menggelar diskusi publik bertajuk "Masa Pandemi, 
Masanya Tingkatkan Kompetensi Diri" secara daring pada Senin (28/6/2021). 

Dalam pengantar diskusi, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto selaku 
moderator diskusi publik tersebut menyampaikan dampak pandemi Covid-19 merujuk pada 
informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dampak pandemi Covid-19 pada triwulan pertama 
tahun 2021, kata Wikan, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 0,74 persen 
dibanding triwulan pertama tahun 2020. Turunnya pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan 
pertumbuhan industri, terutama pada penyerapan tenaga kerja. 

"Jadi, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan pun semakin sulit di masa pandemi, karena 
industri yang akan menyerap tenaga kerja semakin selektif. Ini tantangan bagi tenaga kerja kita 
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bagaimana mereka benar-benar bisa bertahan dengan kompetensi di masa pandemi. Perusahan-
perusahan membutuhkan karyawan dengan kompetensi baru karena pandemi ini mengakibatkan 
disrupsi banyak hal dan mengubah tatanan," tutur Wikan. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Wikan membuat formulasi seperti piramida dunia kerja. Dirinya 
memperhatikan piramida bagian bawah yang paling besar, yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan 
(LKP) yang saat ini jumlahnya sekitar 16 ribu di seluruh Indonesia. 

"Untuk itu, Direktorat Kursus dan Pelatihan sangat inovatif merilis program-program 
pengembangan kursus dan kewirausahaan di LKP ini. Ini merupakan pendidikan nonformal 
vokasi yang harapannya benar-benar menyelamatkan bonus demografi kita dan membantu 
meningkatkan kompetensi di masa pandemi Covid-19," ujar Wikan. 

Dalam diskusi publik tersebut, Ditjen Pendidikan Vokasi menghadirkan empat narasumber yang 
mengulas pentingnya meningkatkan kompetensi diri di masa pandemi Covid-19. Para 
narasumber tersebut adalah Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Abdul Malik; 
Sri Saptono Basuki dari Komite Human Capital Sritex Group, Wali Kota Prabumulih, Ridho Yahya; 
dan Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Ariyanti, Bandung, Ishviastuti Oskar. 

Pakar pendidikan vokasi, Abdul Malik menyampaikan tentang pengertian kompetensi dan 
pentingnya meningkatkan kompetensi diri. Menurutnya, ada berbagai bentuk layanan pendidikan 
yang bisa diakses oleh masyarakat untuk memiliki dan meningkatkan kompetensi. 

"Tidak hanya melulu pada pendidikan formal, pendidikan nonformal juga bisa menjadi alternatif 
pilihan dalam meraih kompetensi, salah satunya melalui kursus. Berbicara kursus, dahulu kita 
mengenal kursus mengetik kemudian kursus komputer, seiring perkembangan teknologi 
sekarang banyak pilihan kursus yang merupakan perkembangan dari kursus komputer seperti 
computer programming, web programming, web design, dan digital marketing yang sangat 
dibutuhkan oleh industri terutama pada masa pandemi sekarang ini," ujar Abdul Malik. 

Sementara itu, Sri Saptono Basuki dari PT Sritex menekankan pentingnya kompetensi dari 
pekerja dan calon pekerja dari tempatnya bekerja. 

"Sebagaimana diketahui bahwa industri garmen pada masa pandemi sekarang ini masih banyak 
yang bertahan bahkan beralih untuk memproduksi masker dan baju Alat Pelindungan Diri (APD) 
karena banyaknya permintaan dari masyarakat," ujar Sri Saptono. 

Dalam upaya untuk memenuhi kompetensi pekerja yang dibutuhkan, PT Sritex bekerja sama 
dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan lembaga pelatihan lainnya. 

“Tahun lalu PT Sritex bekerja sama dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan 
peningkatan kompetensi instruktur berbasis industri. Selain itu, memperkenalkan Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL) Tata Busana hasil penyusunan pakar dan praktisi yang difasilitasi oleh 
Direktorat Kursus dan Pelatihan,” ungkapnya. 

Selain peran pemerintah dan swasta, pemerintah daerah pun turut berperan aktif dalam 
peningkatan kompetensi masyarat. Wali Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Ridho Yahya 
mengatakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan swasta, peran 
pemerintah daerah sangat penting karena bisa menyentuh langsung masyarakat yang ada di 
wilayahnya. Ridho Yahya mengatakan bahwa peningkatan kompetensi masyarakat Prabumulih 
merupakan salah satu visi dan misinya sebagai Wali Kota Prabumulih. 

“Baru-baru ini telah diselenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi Program Pendidikan dan 
Pelatihan Vokasi Tahun 2021. Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja profesional 
dengan berbasis kompetensi. Selain itu, pemerintah kota terus mendukung peran serta lembaga-
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lembaga pelatihan termasuk LKP dalam memberikan layanan pendidikan vokasi untuk 
meningkatkan kompetensi masyarakat,” jelasnya. 

Sementara itu, Direktur LPP Ariyanti, Ishviastuti Oskar menuturkan, bahwa eksistensi LKP 
sebagai salah satu layanan pendidikan vokasi memiliki peran dan tanggung jawab dalam 
memberikan akses kepada masyarakat agar memiliki dan meningkatkan kompetensi. LPP Ariyanti 
berdiri sejak tahun 1968 telah turut serta membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. 

“LPP Ariyanti didirikan atas dasar kebutuhan akan tenaga kerja dan pengakuan masyarakat yang 
bertujuan untuk mencetak lulusan agar siap kerja dan mampu menjawab tantangan dunia usaha 
maupun kemajuan teknologi saat itu,” jelas Ishvi. 

Ishvi menambahkan, awalnya LPP Ariyanti hanya menyediakan program pendidikan reguler atau 
paket pelatihan bulanan yaitu program pendidikan kewanitaan meliputi Tata Kecantikan Rambut 
dan Tata Kecantikan Kulit. Namun, pada tahun 1982 seiring dengan perkembangan dan 
kebutuhan pasar kerja, lembaganya membuka program pendidikan satu tahun siap kerja, dan 
diberikan nama Lembaga Pendidikan LPP Ariyanti. 

Program studi yang dibuka saat itu adalah Sekretaris Eksekutif, Administrasi, Perbankan, 
Pariwisata & Perhotelan. Kemudian, pada tahun 1988 berubah dan bertambah empat jurusan 
menjadi Komputer Akuntansi, Komputer Manajemen, Komputer Keuangan dan Perbankan, 
Sekretaris, Administrasi Perkantoran, Perhotelan & Pariwisata, Tours & Travel, dan Kehumasan. 

Pada akhir diskusi, Wikan menyimpulkan bahwa dalam rangka mengisi dan memanfaatkan 
periode bonus demografi, khususnya pada masa pandemi Covid-19, semua pihak harus 
berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi masyarakat. 

“Memiliki kompetensi dasar saja tidak cukup sehingga anak-anak didik kita harus terus 
melakukan peningkatan dan pengembangan kompetensi diri yang akan meningkatkan daya jual 
dalam memenangkan kompetisi di dunia kerja termasuk dalam persaingan global,” tutup Wikan. 

 

 

 



 

32 
 

Judul Lembaga Kursus dan Pelatihan Alternatif Tingkatkan Kompetensi 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Peningkatan Kompetensi Diri 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/humaniora/415294/lembaga-kursus-dan-
pelatihan-alternatif-tingkatkan-kompetensi 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-29 21:13:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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positive - Abdul Malik (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan) Dalam pendidikan vokasi, batas 
antara yang formal dan nonformal sudah hilang. Karena pendidikannya untuk memastikan 
kompetensi atau keterampilan penting yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu tugas harus 
bisa dikuasai. Jadi, Kemendikbud-Ristek harus memastikan LKP yang ada terakreditasi dengan 
baik supaya sesuai standar nasional dan internasional 

positive - Abdul Malik (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan) Harus dipastikan apa yang 
dilatihkan dan proses pembelajaran untuk memberi kompetensi, hingga pengujian dilakukan 
berdasarkan tuntutan standar kompetensi jabatan atau okupansi yang diakui di dalam negeri 
dan di banyak negara 

positive - Abdul Malik (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan) LKP ini bisa untuk prakerja hingga 
pendidikan dalam jabatan untuk meningkatkan kompetensi atau mempelajari kompetensi baru. 
Keberadaan LKP bermutu jadi infrastruktur utama untuk yang paling langsung dalam 
peningkatan kompetensi SDM untuk dunia kerja 

 

Ringkasan 

Jalur pelatihan dan kursus menjadi salah satu solusi untuk menjawab peningkatan kompetensi 
baru yang mendesak.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Wikan Sakarinto dalam acara diskusi publik 
bertajuk "Masa Pandemi, Masanya Tingkatkan Kompetensi Diri", Senin (28/6). Menurut Wikan, 
terdapat 16.000 lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang menawarkan kursus singkat berbagai 
keahlian yang juga berstandar dunia kerja. LKP juga harus bisa jadi jejaring sosial untuk 
meningkatkan keahlian sumber daya manusia (SDM) di dunia kerja. Penyelenggaraan kursus dan 
pelatihan yang fleksibel membuat LKP seharusnya bisa lebih cepat menjawab kebutuhan 
peningkatan kompetensi SDM di dunia kerja. 
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LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ALTERNATIF TINGKATKAN KOMPETENSI 

Jalur pelatihan dan kursus menjadi salah satu solusi untuk menjawab peningkatan kompetensi 
baru yang mendesak.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Wikan Sakarinto dalam acara diskusi publik 
bertajuk "Masa Pandemi, Masanya Tingkatkan Kompetensi Diri", Senin (28/6). 

Menurut Wikan, terdapat 16.000 lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang menawarkan kursus 
singkat berbagai keahlian yang juga berstandar dunia kerja. LKP juga harus bisa jadi jejaring 
sosial untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia (SDM) di dunia kerja. 
Penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang fleksibel membuat LKP seharusnya bisa lebih cepat 
menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi SDM di dunia kerja. 

Dana Bos Sudah Disalurkan Rp36 T, Gunakan untuk Persiapan PTM Abdul Malik dari Pusat Studi 
Pendidikan dan Kebijakan mengatakan, keberadaan LKP menjadi strategis untuk merespons 
dinamika yang cepat dalam dunia kerja. LKP memiliki keleluasaan dan fleksibilitas untuk 
mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang lebih berorientasi pasar kerja dalam waktu 
singkat, tetapi berkualitas dan berstandar dunia kerja. 

"Dalam pendidikan vokasi, batas antara yang formal dan nonformal sudah hilang. Karena 
pendidikannya untuk memastikan kompetensi atau keterampilan penting yang dibutuhkan untuk 
mengerjakan suatu tugas harus bisa dikuasai. Jadi, Kemendikbud-Ristek harus memastikan LKP 
yang ada terakreditasi dengan baik supaya sesuai standar nasional dan internasional," kata 
Abdul. 

Menurut Abdul, penjaminan mutu LKP dengan menegakkan standar dalam menyusun kurikulum 
dan pembelajaran hingga praktik menjadi penting ketika kebutuhan peningkatan kompetensi diri 
semakin meningkat. 

"Harus dipastikan apa yang dilatihkan dan proses pembelajaran untuk memberi kompetensi, 
hingga pengujian dilakukan berdasarkan tuntutan standar kompetensi jabatan atau okupansi 
yang diakui di dalam negeri dan di banyak negara," paparnya. 

Abdul menambahkan, masa pandemi justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat investasi 
SDM dunia kerja dengan memperkuat kompetensi. Sebagai contoh, Jepang, yang pada tahun 
1980-an menghadapi resesi, memiliki kebijakan perusahaan tidak memutus hubungan kerja para 
tenaga kerja. Namun, tenaga kerja dididik kembali untuk meningkatkan kompetensi sehingga 
ketika situasi ekonomi pulih, perusahaan segera bisa bangkit kembali. 

"LKP ini bisa untuk prakerja hingga pendidikan dalam jabatan untuk meningkatkan kompetensi 
atau mempelajari kompetensi baru. Keberadaan LKP bermutu jadi infrastruktur utama untuk 
yang paling langsung dalam peningkatan kompetensi SDM untuk dunia kerja," kata Abdul. (H-
3). 

 

  



 

34 
 

Judul Permudah Pelayanan, Kemnaker Lanjutkan Layanan E-PP Dan E-PKB 

Nama Media rmol.id 

Newstrend Layanan Online PP dan PKB 

Halaman/URL https://rmol.id/read/2021/06/29/494281/permudah-pelayanan-
kemnaker-lanjutkan-layanan-e-pp-dan-e-pkb 

Jurnalis Diki Trianto 

Tanggal 2021-06-29 21:09:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Layanan Pengesahan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daring 
atau dikenal e-PP dan e-PKB akan berlanjut di masa pandemi Covid-19. Sebab sistem aplikasi e-
PP dan e-PKB, tak dipungkiri telah memberi kemudahan pelayanan menjadi lebih cepat dan 
praktis. 

 

PERMUDAH PELAYANAN, KEMNAKER LANJUTKAN LAYANAN E-PP DAN E-PKB 

Layanan Pengesahan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daring 
atau dikenal e-PP dan e-PKB akan berlanjut di masa pandemi Covid-19. 

Sebab sistem aplikasi e-PP dan e-PKB, tak dipungkiri telah memberi kemudahan pelayanan 
menjadi lebih cepat dan praktis. 

“Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar 
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu,“ ujar Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/6). 

Keberadaan PP atau PKB memastikan pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, 
adanya pengaturan tata tertib yang berlaku di perusahaan, serta pedoman bagi pengusaha dan 
pekerja dalam melaksanakan hubungan kerja dan hubungan kerja antarpekerja. 

“Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan 
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial,“ ujarnya. 

Dalam rangka mewujudkan kondisi hubungan Industrial yang kondusif di perusahaan sesuai 
Pasal 108 hingga Pasal 135 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak dan kewajiban 
pengusaha dan pekerja serta syarat-syarat kerja harus dituangkan dalam PP atau PKB. 

Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan PP dan PKB baik baru, pembaruan, 
perpanjangan, perubahan, sampai pengesahan PP dan pendaftaran PKB diatur di Permenaker 
28/2014. 
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“Fungsi PP atau PKB adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. 
PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
minimal sama dengan peraturan perundang-undangan,“ kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, 
Indah Anggora Putri. 

PP merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja 10 orang atau 
lebih. Sedangkan PKB diwajibkan bagi perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-
undangan. rmol news logo article 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan demikian BLK Kendari akan mampu 
menciptakan tenaga terampil dan kompeten, sekaligus menekan angka pengangguran di Sultra 
melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di BLK Kendari 

positive - La Ode Haji Polondu (Kepala BLK Kendari) Insyaallah kepercayaan yang dititipkan 
kepada kami untuk mengelola lahan itu sehingga bisa lebih bermanfaat, akan kami lakukan 
dengan baik 

positive - La Ode Haji Polondu (Kepala BLK Kendari) Yakni untuk menciptakan tenaga kerja 
kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja dan siap pakai, serta BLK Kendari turut memiliki peran 
besar mengurangi angka pengangguran di Sultra 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Latihan Kerja ( BLK ) Kendari mendapat 
tambahan lahan seluas 4,58 hektare dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang 
diperuntukan untuk pembangunan gedung Balai Pelatihan Vokasi bertaraf Internasional. Luas 
lahan BLK Kendari yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan Nomor 226 kota Kendari, itu, kini 
bertambah dari sebelumnya hanya 2,1 hektare menjadi 6,7 hektare. Menteri Ketenagakerjaan, 
Ida Fauziyah, memberikan apresiasi kepada Gubernur Sultra atas hibah yang diberikan kepada 
BLK Kendari. Menaker Ida berharap tambahan lahan tersebut semakin memperluas jumlah 
kejuruan di BLK Kendari. 

 

MENAKER APRESIASI PEMBERIAN HIBAH LAHAN PEMPROV SULTRA KEPADA BLK 
KENDARI 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Latihan Kerja ( BLK ) Kendari mendapat 
tambahan lahan seluas 4,58 hektare dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang 
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diperuntukan untuk pembangunan gedung Balai Pelatihan Vokasi bertaraf Internasional. Luas 
lahan BLK Kendari yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan Nomor 226 kota Kendari, itu, kini 
bertambah dari sebelumnya hanya 2,1 hektare menjadi 6,7 hektare. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memberikan apresiasi kepada Gubernur Sultra atas 
hibah yang diberikan kepada BLK Kendari. Menaker Ida berharap tambahan lahan tersebut 
semakin memperluas jumlah kejuruan di BLK Kendari. 

"Dengan demikian BLK Kendari akan mampu menciptakan tenaga terampil dan kompeten, 
sekaligus menekan angka pengangguran di Sultra melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 
di BLK Kendari," kata Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di 
Jakarta, Selasa (29/6/2021). 

Kepala BLK Kendari, La Ode Haji Polondu, mengatakan, pemberian lahan hibah seluas 4,58 
hektar merupakan bentuk kepercayaan Pemprov Sultra kepada BLK Kendari untuk mengelola 
lahan tersebut. La Ode berjanji akan membayar kepercayaan yang diberikan secara serius 
dengan menciptakan SDM andal, kompeten, dan berdaya saing. 

"Insyaallah kepercayaan yang dititipkan kepada kami untuk mengelola lahan itu sehingga bisa 
lebih bermanfaat, akan kami lakukan dengan baik," kata mantan Mantan Kabag Rumah Tangga 
Kemnaker RI tersebut. 

La Ode mengaku telah memiliki sejumlah rancangan untuk membangun lahan yang telah 
dihibahkan tersebut dengan membuka dan membangun workshop baru atau kejuruan tambahan 
di BLK Kendari. Yakni membangun workshop otomotif alat berat dengan program mekanik alat 
berat dan operator alat berat. 

Selanjutnya membangun workshop/kejuruan perhotelan, las industri, perkapalan, perikanan, 
pertanian, dan workshop pariwisata kelautan. Semua kejuruan baru ini lanjut La Ode, memiliki 
tingkat kebutuhan tenaga kerja yang besar, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara bahkan di 
Kawasan Timur Indonesia. 

Untuk memenuhi kebutuhan terserbut, dengan ketersediaan lahan yang telah dihibahkan, La 
Ode menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi harapan 
Gubernur Sultra dan DPRD Sultra pada rapat paripurna 23 Juni lalu, serta masyarakat Sultra. 
"Yakni untuk menciptakan tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja dan siap pakai, 
serta BLK Kendari turut memiliki peran besar mengurangi angka pengangguran di Sultra," 
ujarnya. 

La Ode juga berharap adanya proses penyerahan hibah tanah tersebut, nantinya BLK Kendari 
mampu menjadi Balai Pelatihan Kerja bertaraf internasional yang memiliki daya saing tinggi 
dalam menciptakan angkatan kerja dan menjadi salah satu BLK yang maju dan bersinergi 
program dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 

  



 

38 
 

Judul Kemnaker: Layanan Publik e-PP dan e-PKB Terus Berlanjut di Masa 
Pandemi 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Layanan Online PP dan PKB 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4594574/kemnaker-layanan-
publik-e-pp-dan-e-pkb-terus-berlanjut-di-masa-pandemi 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-06-29 20:42:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP) 
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. Tuntutan perkembangan jaman dengan 
berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-
PP dan e-PKB. "Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan 
(Sisnaker) agar pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Selasa 
(29/6/2021). 

 

KEMNAKER: LAYANAN PUBLIK E-PP DAN E-PKB TERUS BERLANJUT DI MASA 
PANDEMI 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP) 
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. Tuntutan perkembangan jaman dengan 
berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-
PP dan e-PKB. 

"Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar 
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Selasa 
(29/6/2021). 

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan pengusaha yakni 
memastikan adanya pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, adanya pengaturan 
tata tertib yang berlaku di perusahaan, serta adanya pedoman bagi pengusaha dan pekerja 
dalam melaksanakan hubungan kerja dan hubungan kerja antar pekerja. 
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"Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan 
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan 
mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha," ujarnya. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggora Putri, mengatakan, dalam rangka mewujudkan 
kondisi hubungan Industrial yang kondusif di perusahaan sesuai pasal 108 hingga pasal 135 
Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak dan kewajiban 
pengusaha dan pekerja serta syarat- syarat kerja harus di tuangkan dalam PP atau PKB. 

Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan PP dan PKB baik baru, pembaruan, 
perpanjangan, perubahan, sampai pengesahan PP dan pendaftaran PKB diatur di Permenaker 
Nomor 28 Tahun 2014. 

"Fungsi PP atau PKB adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. 
PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
minimal sama dengan peraturan perundang-undangan," kata Dirjen Putri. 

Dirjen Putri menegaskan, PP merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan 
pekerja 10 orang atau lebih. "Sedangkan PKB, wajib bagi setiap perusahaan yang telah memiliki 
PP atau telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memenuhi syarat sesuai 
peraturan perundang-undangan," ujarnya Menurut Dirjen Putri, pengesahan PP atau 
pendaftaran PKB selama ini dilakukan secara manual oleh perusahaan yaitu melaui Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Kementrian, sesuai dengan 
lingkup operasional perusahaannya. Namun sejak 19 November 2020 lalu, Kemnaker telah 
meluncurkan pelayanan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara on line yang dikenal dengan 
e-PP dan e-PKB. 

Dirjen Putri mengatakan, pengesahan PP atau pendaftaran PKB untuk perusahaan yang lingkup 
perusahaannya Kabupaten/Kota, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh Kepala Dinas di 
SKPD di bidang Ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Sedangkan bagi perusahaan yang lingkup perusahannya lintas Kabupaten/Kota, pengesahan 
atau pendaftarannya oleh kepada Kepala Dinas SKPD bidang Ketenagakerjaan Provinsi. 
"Sementara, bagi perusahaan yang lingkup usahanya lintas Provinsi, maka pengesahan atau 
pendaftarannya oleh Dirjen yang membidangi Hubungan Industrial atau pejabat yang ditunjuk," 
kata Dirjen Putri. 
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positive - Wahidin Rizal (Kepala BPJamsostek Cabang Nganjuk) Di masa pandemi COVID-19 kami 
berupaya membantu tenaga kerja dengan memberikan masker bedah karet dan multivitamin 
sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 

positive - Wahidin Rizal (Kepala BPJamsostek Cabang Nganjuk) Kami berharap bantuan tersebut 
dapat sedikit membantu pekerja. Meskipun jumlahnya tidak menyasar seluruh pekerja 

positive - Wahidin Rizal (Kepala BPJamsostek Cabang Nganjuk) Bantuan diberikan kepada tiga 
perusahaan tersebut, masing-masing kami serahkan 20 boks masker bedah karet dan satu boks 
multivitamin dan mineral 

positive - Wahidin Rizal (Kepala BPJamsostek Cabang Nganjuk) Semoga masker bedah ini dapat 
melindungi pekerja dari penyebaran virus dan kami harap multivitamin ini dapat menjaga daya 
tahan tubuh mereka 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang Jombang, Jawa Timur, menyerahkan 
bantuan masker bedah karet dan multivitamin, sebagai salah satu upaya membantu pemerintah 
dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. "Di masa pandemi COVID-19 kami berupaya 
membantu tenaga kerja dengan memberikan masker bedah karet dan multivitamin sebagai 
upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19," kata Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang 
Jombang Wahidin Rizal di Jombang, Selasa. 

 

  



 

41 
 

BPJAMSOSTEK JOMBANG SERAHKAN BANTUAN MASKER DAN MULTIVITAMIN 
UNTUK PEKERJA 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang Jombang, Jawa Timur, menyerahkan 
bantuan masker bedah karet dan multivitamin, sebagai salah satu upaya membantu pemerintah 
dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. 

"Di masa pandemi COVID-19 kami berupaya membantu tenaga kerja dengan memberikan 
masker bedah karet dan multivitamin sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19," 
kata Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jombang Wahidin Rizal di Jombang, Selasa. 

Ia mengatakan, bantuan promotif preventif yang diberikan tersebut diharapkan dapat membantu 
pekerja untuk melindungi diri dari penyebaran virus di masa pandemi COVID - 19. 

"Kami berharap bantuan tersebut dapat sedikit membantu pekerja. Meskipun jumlahnya tidak 
menyasar seluruh pekerja" ujar Wahidin Rizal. 

Penyerahan bantuan itu diberikan BPJAMSOSTEK Cabang Jombang kepada tenaga kerja dari tiga 
perusahaan di Kabupaten Jombang, yakni PT Anugerah Mutiara Luhur Indonesia Jaya, PT Maan 
Ghodaqo Shiddiq Lestari dan PT Seng Fong Moulding Perkasa. 

Kegiatan yang berlangsung di ruang pelayanan kantor tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor 
BPJAMSOSTEK Cabang Jombang serta HRD perusahaan sebagai perwakilan tenaga kerja. 

"Bantuan diberikan kepada tiga perusahaan tersebut, masing-masing kami serahkan 20 boks 
masker bedah karet dan satu boks multivitamin dan mineral," kata Wahidin. 

Sementara itu, HRD Seng Fong Moulding Perkasa Samsul menyampaikan terima kasih atas 
bantuan yang diberikan BPJAMSOSTEK bagi tenaga kerja. 

"Semoga masker bedah ini dapat melindungi pekerja dari penyebaran virus dan kami harap 
multivitamin ini dapat menjaga daya tahan tubuh mereka," katanya. (*). 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan demikian BLK Kendari akan mampu 
menciptakan tenaga terampil dan kompeten, sekaligus menekan angka pengangguran di Sultra 
melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di BLK Kendari 

positive - La Ode Haji Polondu (Kepala BLK Kendari) Yakni untuk menciptakan tenaga kerja 
kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja dan siap pakai, serta BLK Kendari turut memiliki peran 
besar mengurangi angka pengangguran di Sultra 

positive - La Ode Haji Polondu (Kepala BLK Kendari) Juga menjadi salah satu BLK yang maju dan 
bersinergi program dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari mendapat 
tambahan lahan seluas 4,58 hektare dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hibah itu untuk 
pembangunan gedung Balai Pelatihan Vokasi bertaraf Internasional. Luas lahan BLK Kendari 
yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan Nomor 226 kota Kendari, itu, kini bertambah dari 
sebelumnya hanya 2,1 hektare menjadi 6,7 hektare. 

 

IDA FAUZIYAH APRESIASI HIBAH LAHAN PEMPROV SULTRA KEPADA BLK KENDARI 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari mendapat 
tambahan lahan seluas 4,58 hektare dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Hibah itu untuk pembangunan gedung Balai Pelatihan Vokasi bertaraf Internasional. 

Luas lahan BLK Kendari yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan Nomor 226 kota Kendari, itu, kini 
bertambah dari sebelumnya hanya 2,1 hektare menjadi 6,7 hektare. 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan apresiasi kepada Gubernur Sultra atas hibah 
yang diberikan kepada BLK Kendari. 

Menaker Ida berharap tambahan lahan tersebut semakin memperluas jumlah kejuruan di BLK 
Kendari. 

"Dengan demikian BLK Kendari akan mampu menciptakan tenaga terampil dan kompeten, 
sekaligus menekan angka pengangguran di Sultra melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 
di BLK Kendari," kata Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Selasa 
(29/6). 

Kepala BLK Kendari La Ode Haji Polondu hibah sebagai bentuk kepercayaan Pemprov Sultra 
kepada BLK Kendari untuk mengelola lahan tersebut. 

La Ode berjanji akan membayar kepercayaan yang diberikan secara serius dengan menciptakan 
SDM andal, kompeten, dan berdaya saing. 

"Insyaallah kepercayaan yang dititipkan kepada kami untuk mengelola lahan itu sehingga bisa 
lebih bermanfaat, akan kami lakukan dengan baik," kata eks Kabag Rumah Tangga Kemnaker 
RI tersebut. 

La Ode mengaku telah memiliki sejumlah rancangan untuk membangun lahan yang telah 
dihibahkan tersebut dengan membuka dan membangun workshop baru atau kejuruan tambahan 
di BLK Kendari. 

Yakni membangun workshop otomotif alat berat dengan program mekanik alat berat dan 
operator alat berat. 

Selanjutnya membangun workshop/kejuruan perhotelan, las industri, perkapalan, perikanan, 
pertanian, dan workshop pariwisata kelautan. Semua kejuruan baru ini lanjut La Ode, memiliki 
tingkat kebutuhan tenaga kerja yang besar, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara bahkan di 
Kawasan Timur Indonesia. 

Dia mengatakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan ketersediaan lahan yang telah 
dihibahkan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi harapan Gubernur 
Sultra dan DPRD Sultra. 

"Yakni untuk menciptakan tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja dan siap pakai, 
serta BLK Kendari turut memiliki peran besar mengurangi angka pengangguran di Sultra," 
ujarnya. 

La Ode juga berharap nantinya BLK Kendari mampu menjadi Balai Pelatihan Kerja bertaraf 
internasional yang memiliki daya saing tinggi dalam menciptakan angkatan kerja . 

"Juga menjadi salah satu BLK yang maju dan bersinergi program dengan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tenggara," ungkap La Ode. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Layanan ini harus terintegrasi dengan sistem 
informasi ketenagakerjaan (sisnaker) agar pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu 
atap satu pintu 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana 
peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dan mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha 

neutral - Indah Anggora Putri (Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker) Fungsi PP atau PKB 
adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. PP dan PKB tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau minimal sama 
dengan peraturan perundang-undangan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan layanan pengesahan perusahaan (PP) 
dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB dipastikan tetap akan berlanjut di masa pandemi. Di tengah pandemi, pelayanan lebih cepat 
dan praktis melalui sistem aplikasi e-PP dan e-PKB memang sebuha keharusan. “Layanan ini 
harus terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan (sisnaker) agar pendataan bisa 
terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu,“ ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 
di Jakarta, Selasa (29/6/2021). 
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KEMNAKER PASTIKAN PANDEMI TAK GANGGU LAYANAN ONLINE UNTUK DUNIA 
USAHA DAN PEKERJA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan layanan pengesahan perusahaan (PP) 
dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB dipastikan tetap akan berlanjut di masa pandemi. Di tengah pandemi, pelayanan lebih cepat 
dan praktis melalui sistem aplikasi e-PP dan e-PKB memang sebuha keharusan. 

“Layanan ini harus terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan (sisnaker) agar 
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu,“ ujar Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa (29/6/2021). 

Ida menjelaskan, manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan pengusaha, yakni memastikan adanya 
pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, adanya pengaturan tata tertib yang 
berlaku di perusahaan, serta adanya pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan 
hubungan kerja dan hubungan kerja antar-pekerja. 

“Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan 
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan 
mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha,“ ujarnya. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggora Putri mengatakan, dalam rangka mewujudkan 
kondisi hubungan industrial yang kondusif di perusahaan sesuai Pasal 108 hingga Pasal 135 UU 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja serta syarat- syarat kerja harus dituangkan dalam PP atau PKB. 

“Fungsi PP atau PKB adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. 
PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
minimal sama dengan peraturan perundang-undangan,“ kata Putri. 

Putri menegaskan, PP merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja 
10 orang atau lebih. Sedangkan PKB, wajib bagi setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau 
telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Menurut Putri, pengesahan PP atau pendaftaran PKB selama ini dilakukan secara manual oleh 
perusahaan, yaitu melaui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di tingkat kabupaten/kota, 
provinsi, atau kementrian, sesuai dengan lingkup operasional perusahaannya. Namun sejak 19 
November 2020 lalu, Kemnaker telah meluncurkan pelayanan pengesahan PP dan pendaftaran 
PKB secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-PKB. 

Putri mengatakan, pengesahan PP atau pendaftaran PKB untuk perusahaan yang lingkup 
perusahaannya kabupaten/kota, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh kepala dinas di 
SKPD di bidang Ketenagakerjaan kabupaten/kota. Sedangkan bagi perusahaan yang lingkup 
perusahannya lintas kabupaten/kota, pengesahan atau pendaftarannya oleh kepada kepala dinas 
SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi. 
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neutral - Bhima Yudhistira (Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios)) Pemerintah 
harus memberikan subsidi gaji yang lebih besar mungkin Rp5 juta di kawasan diberlakukannya 
PPKM Darurat. Itu harus dari anggaran APBN 

positive - Bhima Yudhistira (Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios)) Bantuan 
bahan pokok bagi masyarakat di zona merah atau di wilayah yg diberlakukan PPKM secara ketat, 
harus ada bantuan sosial yang dinaikkan sebesar dua kali lipat 

 

Ringkasan 

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan p emerintah 
perlu menambah bantalan sosial jika PPKM Darurat jadi diterapkan. Bantalan sosial ini ditujukan 
terutama bagi pekerja yang paling terdampak jika PPKM Darurat dilaksanakan. Bhima 
menjelaskan, usulan tersebut disampaikan mengingat pengalaman tahun lalu saat Pembatasan 
Sosial Berskala Besar ( PSBB ) diterapkan, masih ada banyak warga DKI Jakarta yang beraktivitas 
di luar rumah. Jumlahnya sekitar 40 persen. 

 

JIKA PPKM DARURAT DITERAPKAN, PEMERINTAH HARUS SIAPKAN SUBSIDI 
UNTUK PEKERJA 

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan p emerintah 
perlu menambah bantalan sosial jika PPKM Darurat jadi diterapkan. Bantalan sosial ini ditujukan 
terutama bagi pekerja yang paling terdampak jika PPKM Darurat dilaksanakan. 

Bhima menjelaskan, usulan tersebut disampaikan mengingat pengalaman tahun lalu saat 
Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) diterapkan, masih ada banyak warga DKI Jakarta 
yang beraktivitas di luar rumah. Jumlahnya sekitar 40 persen. 



 

47 
 

Artinya, kata Bhima, banyak pekerja yang tetap harus beraktivititas di luar rumah karena 
pekerjaannya masih harus dilakukan secara manual. Mereka di antaranya adalah buruh harian 
lepas. 

Oleh sebab itu, menurut dia, pemerintah perlu menyalurkan subsidi gaji secara cepat, bahkan 
sebelum diberlakukannya PPKM Darurat. Dengan begitu, sehingga pekerja dengan upah harian, 
pekerja di sektor informal, dan pengusaha mikro dapat terkompensasi karena kebijakan bekerja 
dari rumah (work from home/WFH). 

"Pemerintah harus memberikan subsidi gaji yang lebih besar mungkin Rp5 juta di kawasan 
diberlakukannya PPKM Darurat. Itu harus dari anggaran APBN," ucap Bhima, Selasa, 29 Juni 
2021. 

Selain itu, kata Bhima, pemerintah juga harus memperbesar jumlah bantuan sembako yang 
diterima oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. "Bantuan bahan pokok bagi masyarakat di 
zona merah atau di wilayah yg diberlakukan PPKM secara ketat, harus ada bantuan sosial yang 
dinaikkan sebesar dua kali lipat." Semula pemerintah dikabarkan akan mengumumkan 
penerapan PPKM Darurat pada sore hari ini karena kasus Covid-19 terus melonjak. Skenario 
pemberlakuan PPKM Darurat kabarnya tidak berbeda jauh dengan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) pada 2020. 

Salah satunya adalah masih mengizinkan perjalanan luar daerah, dengan syarat sudah 
divaksinasi dan menyertakan hasil swab PCR . 
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Ringkasan 

Pemerintah Kota Tual bakal meningkatkan uang santunan duka bagi keluarga tidak mampu di 
wilayah Kota Tual. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Tual, M. Saleh Afif menyampaikan tawaran 
peningkatan uang santunan duka bagi keluarga tidak mampu itu kepada Walikota Tual, Adam 
Rahayaan dalam Evaluasi Kepesertan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tual, Senin 28 Juni 2021. 

 

PEMKOT TUAL SIAP LINDUNGI PEKERJA DENGAN BPJAMSOSTEK 

Ambon: Pemerintah Kota Tual bakal meningkatkan uang santunan duka bagi keluarga tidak 
mampu di wilayah Kota Tual. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Tual, M. Saleh Afif menyampaikan tawaran peningkatan uang 
santunan duka bagi keluarga tidak mampu itu kepada Walikota Tual, Adam Rahayaan dalam 
Evaluasi Kepesertan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tual, Senin 28 Juni 2021. 

Dalam penjelasannya, Saleh Afifi menuturkan Uang duka yang sebelumnya Rp2,5 juta akan 
dinaikkan menjadi Rp42 juta atau naik sekitar 1680 %. Skema tersebut ditawarkan dengan 
mengalihkan sebagian anggaran dana duka untuk digunakan dalam kepesertaan program 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sektor pekerja mandiri (bukan 
penerima upah/BPU). 

"Kami senantiasa berusaha untuk mengedukasi dan mensosialisasikan program jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang telah diamanatkan negara untuk melindungi dan menyejahterakan 
seluruh masyarakat pekerja dan keluarganya", ujar Afif. 

Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan terkait capaian perkembangan pelaksanaan Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tual. Dari 30.160 angkatan kerja di Kota Tual, sekitar 13% atau 
sekitar 3.650 orang yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Untuk sektor jasa 
konstruksi, dari 51 pekerjaan konstruksi, baru 18 pekerjaan konstruksi yang pekerjanya telah 
terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. 
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"Tentunya kami tidak bisa bekerja sendirian dalam upaya melindungi para pekerja, khususnya 
masyarakat pekerja di Kota Tual ini, kami meminta bantuan dari pemerintah daerah dan seluruh 
stake holder demi mewujudkan perlindungan sosial ketenagakerjaan ini," tambah Saleh. 

Walikota Tual, Adam Rahayaan mengatakan kenaikan manfaat uang duka tersebut nantinya 
akan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat Kota Tual yang kehilangan tulang 
punggungnya dikarenakan mengalami risiko meninggal dunia. 

"Saya kira untuk program tersebut bisa diakomodir dalam anggaran APBD. Iurannya sangat 
murah hanya Rp16.800 per orang per bulan. Kalau untuk 1 tahun saja mengakomodir 1.000 
pekerja mandiri, iurannya hanya sekitar Rp200 jutaan," ujar Rahayaan. 

Menurutnya dengan uang Rp42 juta, ahli waris dapat kembali melanjutkan kegiatan 
perekonomiannya. 

"bisa jadi modal usaha, melanjutkan pendidikan anak, atau memenuhi kebutuhan lainnya," 
tambah Rahayaan. 

Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penyerahan simbolis santunan Jaminan Kematian 
dan Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Walikota Tual, Adam Rahayaan, kepada ahli waris kepala Desa 
Lokwirin, Alimas Letsoin, berupa santunan JKM dan JHT sebesar Rp43,4 juta dan ahli waris 
Halima Tuhulele mendapatkan santunan JKM dan JHT sebesar Rp70,6 juta serta uang pensiun 
bulanan sebesar Rp356 ribu. 
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negative - Mohammad Faisal (Ekonom CORE Indonesia) Tentunya akan mempengaruhi 
pendapatan pelaku usaha di sektor tersebut. Begitu juga ke pekerja, kemungkinan harus 
dirumahkan, bahkan sudah terdengar ada rencana perumahan pekerja di sektor ritel 

neutral - Mohammad Faisal (Ekonom CORE Indonesia) Minimarket mungkin masih bisa lebih 
survive, tapi kalau hypermart, supermarket, apalagi yang ada di mal, itu paling tertekan. Hal ini 
bisa memengaruhi kemampuan mereka untuk pulih juga, di mana supermarket perlu waktu 
pemulihan yang lebih lama 

neutral - Mohammad Faisal (Ekonom CORE Indonesia) Karena mereka bukan cuma jual makanan 
dan minuman, tapi juga tempat, sementara ritel, ini sebenarnya masih sangat memungkinkan 
untuk pindah ke e-commerce. Jadi pemulihannya nanti ini yang paling lama 

positive - Nailul Huda (Ekonom Indef) Mereka pasti akan terdampak, namun ekonomi secara 
keseluruhan akan membaik dalam jangka panjang 

neutral - Nailul Huda (Ekonom Indef) Revisi PPKM Mikro yang lebih ketat akan berdampak positif 
dalam jangka panjang, penanganan pandemi akan semakin lebih baik. Tapi jika ada langkah 
lockdown justru akan lebih positif dalam jangka panjang, karena sekarang kan pemerintah hanya 
berpikir dalam jangka pendek, sehingga tidak menyelesaikan pandemi secara tuntas 

 

Ringkasan 

Pemerintah bakal membatasi jam operasional pusat perbelanjaan atau mal hingga restoran 
dalam rangka pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Mikro. 
Rencananya, jam operasional mal hanya boleh sampai 17.00 WIB, sementara take away atau 
pesan dibawa pulang di restoran sampai pukul 20.00 WIB saja. 
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DAMPAK EKONOMI DARI PEMANGKASAN JAM BUKA MAL DAN RESTORAN 

Pemerintah bakal membatasi jam operasional pusat perbelanjaan atau mal hingga restoran 
dalam rangka pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Mikro. 
Rencananya, jam operasional mal hanya boleh sampai 17.00 WIB, sementara take away atau 
pesan dibawa pulang di restoran sampai pukul 20.00 WIB saja. 

Lalu, bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan ini? Ekonom CORE Indonesia 
Mohammad Faisal mengatakan kebijakan ini sudah pasti membuat bisnis di sektor mal, restoran, 
hingga ritel, termasuk supermarket akan lesu dalam beberapa waktu ke depan. Dampaknya bisa 
semakin buruk bila kebijakan PPKM Mikro terus diperpanjang seperti yang sudah-sudah. 

"Tentunya akan mempengaruhi pendapatan pelaku usaha di sektor tersebut. Begitu juga ke 
pekerja, kemungkinan harus dirumahkan, bahkan sudah terdengar ada rencana perumahan 
pekerja di sektor ritel," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/6). 

Kendati begitu, Faisal belum bisa menakar seberapa besar potensi penurunan pendapatan bagi 
pelaku usaha di sektor mal, restoran, hingga ritel. Begitu juga dengan jumlah tenaga kerja yang 
kemudian bakal dirumahkan atau bahkan sampai mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Tapi khusus untuk ritel, Faisal menilai ritel dengan skala minimarket kemungkinan tidak akan 
terlalu terkena dampak penurunan. Pasalnya, mereka biasanya berada dekat pemukiman 
masyarakat, sehingga masih berpotensi 'laris manis' di kalangan masyarakat. 

Hanya saja, tekanan berat pasti terasa oleh supermarket karena biasanya letaknya di pusat kota 
atau tidak terlalu dekat pemukiman. Bahkan, banyak juga supermarket yang berdiri di dalam 
mal, sehingga mau tidak mau jam operasionalnya tentu harus mengikuti dan berpotensi 
menggerus jumlah pengunjung. 

"Minimarket mungkin masih bisa lebih survive, tapi kalau hypermart, supermarket, apalagi yang 
ada di mal, itu paling tertekan. Hal ini bisa memengaruhi kemampuan mereka untuk pulih juga, 
di mana supermarket perlu waktu pemulihan yang lebih lama," tuturnya. 

Namun ketimbang supermarket, Faisal menduga dampak penurunan pendapatan paling fatal 
akan dialami oleh restoran. Khususnya, yang menyasar segmen menengah ke atas. 

"Karena mereka bukan cuma jual makanan dan minuman, tapi juga tempat, sementara ritel, ini 
sebenarnya masih sangat memungkinkan untuk pindah ke e-commerce . Jadi pemulihannya 
nanti ini yang paling lama," jelasnya. 

Senada dengan Faisal, Ekonom Indef Nailul Huda juga menilai dampak revisi aturan PPKM Mikro 
bakal menekan bisnis ritel, makanan dan minuman, hingga mal dalam jangka pendek. Tapi, 
menurutnya, dampak ini masih belum seberapa dengan kedaruratan penanganan pandemi di 
tengah lonjakan kasus covid-19. 

"Mereka pasti akan terdampak, namun ekonomi secara keseluruhan akan membaik dalam jangka 
panjang," ucap Huda. 

Namun, menurut Huda, daripada pemerintah setengah-setengah dengan kebijakan PPKM Mikro 
Ketat. Baginya, lebih baik pemerintah sekalian mengambil langkah tegas berupa lockdown . 

"Revisi PPKM Mikro yang lebih ketat akan berdampak positif dalam jangka panjang, penanganan 
pandemi akan semakin lebih baik. Tapi jika ada langkah lockdown justru akan lebih positif dalam 
jangka panjang, karena sekarang kan pemerintah hanya berpikir dalam jangka pendek, sehingga 
tidak menyelesaikan pandemi secara tuntas," tandasnya. 
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Judul Layanan Publik e-PP dan e-PKB Terus Berlanjut 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Layanan Online PP dan PKB 

Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/1096282/layanan-publik-e-pp-dan-e-pkb-
terus-berlanjut 

Jurnalis Chairul Umam 

Tanggal 2021-06-29 19:30:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem 
Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu 
atap satu pintu 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana 
peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dan mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha 

neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Fungsi PP atau PKB adalah 
sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. PP dan PKB tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau minimal sama dengan 
peraturan perundang-undangan 

neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sedangkan PKB, wajib bagi 
setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan 

neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sementara, bagi perusahaan 
yang lingkup usahanya lintas Provinsi, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh Dirjen yang 
membidangi Hubungan Industrial atau pejabat yang ditunjuk 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP) 
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 
mengatakan, tuntutan perkembangan jaman dengan berbasis teknologi, mengharuskan 
pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-PP dan e-PKB. 
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LAYANAN PUBLIK E-PP DAN E-PKB TERUS BERLANJUT 

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan 
Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal 
dengan e-PP dan e-PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, tuntutan perkembangan jaman dengan berbasis 
teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-PP dan e-
PKB. 

"Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar 
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," kata Ida, Selasa (29/6/2021). 

Ida menjelaskan, manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan pengusaha yakni memastikan adanya 
pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, adanya pengaturan tata tertib yang 
berlaku di perusahaan, serta adanya pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan 
hubungan kerja dan hubungan kerja antar pekerja. 

"Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan 
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan 
mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha," ujarnya. 

Lebih lanjut, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggora Putri, mengatakan, dalam rangka 
mewujudkan kondisi hubungan Industrial yang kondusif di perusahaan sesuai pasal 108 hingga 
pasal 135 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak dan 
kewajiban pengusaha dan pekerja serta syarat- syarat kerja harus di tuangkan dalam PP atau 
PKB. Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan PP dan PKB baik baru, 
pembaruan, perpanjangan, perubahan, sampai pengesahan PP dan pendaftaran PKB diatur di 
Permenaker Nomor 28 Tahun 2014. 

"Fungsi PP atau PKB adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. 
PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
minimal sama dengan peraturan perundang-undangan," ungkapnya. 

Putri menegaskan, PP merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja 
10 orang atau lebih. 

"Sedangkan PKB, wajib bagi setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-
undangan," ujarnya. 

Menurut Putri, pengesahan PP atau pendaftaran PKB selama ini dilakukan secara manual oleh 
perusahaan yaitu melaui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat Kabupaten/Kota, 
Provinsi, atau Kementrian, sesuai dengan lingkup operasional perusahaannya. Namun sejak 19 
November 2020 lalu, Kemnaker telah meluncurkan pelayanan pengesahan PP dan pendaftaran 
PKB secara on line yang dikenal dengan e-PP dan e-PKB. 

Putri mengatakan, pengesahan PP atau pendaftaran PKB untuk perusahaan yang lingkup 
perusahaannya Kabupaten/Kota, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh Kepala Dinas di 
SKPD di bidang Ketenagakerjaan kabupaten/kota. Sedangkan bagi perusahaan yang lingkup 
perusahannya lintas Kabupaten/Kota, pengesahan atau pendaftarannya oleh kepada Kepala 
Dinas SKPD bidang Ketenagakerjaan Provinsi. 

"Sementara, bagi perusahaan yang lingkup usahanya lintas Provinsi, maka pengesahan atau 
pendaftarannya oleh Dirjen yang membidangi Hubungan Industrial atau pejabat yang ditunjuk," 
pungkasnya. 
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Judul Penting pencari kerja ketahui, begini cara membuat kartu kuning 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Pembuatan Kartu Kuning 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/penting-pencari-kerja-ketahui-
begini-cara-membuat-kartu-kuning 

Jurnalis Tiyas Widya Septiana 

Tanggal 2021-06-29 19:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Saat melamar pekerjaan, tidak jarang perusahaan meminta pelamar untuk melampirkan kartu 
kuning atau AK-I. Berikut ini cara membuat kartu kuning. Kartu kuning, bersumber dari laman 
Indonesia Baik, berfungsi untuk pendataan para pencari kerja. Kartu ini dikeluarkan oleh Dinas 
Ketenagakerjaan di masing-masing wilayah kabupaten/kota. 

 

PENTING PENCARI KERJA KETAHUI, BEGINI CARA MEMBUAT KARTU KUNING 

Saat melamar pekerjaan, tidak jarang perusahaan meminta pelamar untuk melampirkan kartu 
kuning atau AK-I. Berikut ini cara membuat kartu kuning. 

Kartu kuning, bersumber dari laman Indonesia Baik, berfungsi untuk pendataan para pencari 
kerja. Kartu ini dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing wilayah 
kabupaten/kota. 

Penggunaan dari kartu kuning tidak hanya sebatas untuk melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) saja, tetapi juga bisa digunakan untuk instansi swasta. 

Kartu ini berisikan informasi dari pelamar seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), data 
kelulusan, hingga sekolah dan universitas pelamar. 

Pencari kerja hanya bisa membuat AK-I sesuai dengan daerah kabupaten/kota asal masing-
masing sesuai yang tertera di KTP pencari kerja. 

Tidak ada biaya yang dibutuhkan untuk membuat kartu kuning atau gratis. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, seperti dilansir dari Instagram Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker), menegaskan, jika ada petugas yang meminta pungutan saat 
membuat kartu kuning, bisa segera melaporkan kepada pihak berwajib 

Ada dua cara untuk membuat kartu kuning yaitu secara online atau datang langsung ke Dinas 
Ketenagakerjaan. Berikut ini rangkuman cara membuat kartu kuning dari Instagram Indonesia 
Baik. 
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Dokumen persyaratan membuat kartu kuning 

Fotokopi ijazah terakhir yang terlegalisasi (bawa juga ijazah asli untuk berjaga-jaga). 

Fotokopi KTP/SIM (bawa juga KTP asli untuk berjaga-jaga). 

Fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki. 

Fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 

Dua lembar pas foto berwarna ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah. 

Cara membuat kartu kuning 

Cara membuat kartu kuning di Disnaker Kabupaten/Kota 

Datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat. 

Cari tempat atau bagian pembuatan kartu kuning/AK-I. 

Menyerahkan dokumen persyaratan yang diminta untuk membuat kartu kuning. 

Tunggu hingga proses percetakan kartu. 

Setelah kartu dicetak, kartu kuning bisa dilegalisasi. 

Cara membuat kartu kuning online 

1. Kunjungi laman http://karirhub.kemnaker.go.id. 

2. Masukkan data diri diantaranya: 

Nomor KTP 

Nomor ponsel 

Alamat email beserta password yang sudah terdaftar pada layanan Sisnaker. 

3. Klik "Masuk Sekarang". 

4. Pilih "Daftar Sebagai Pencari Kerja". 

5. Anda akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. 

6. Ada berbagai lowongan pekerjaan yang tersedia di layanan tersebut. 

7. Jika Anda akan mencetak kartu AK-I, Anda bisa datang langsung ke Disnaker Kabupaten/Kota. 

Setiap wilayah memiliki ketentuan dan prosedur pembuatan kartu kuning yang berbeda. Berikut 
ini prosedur membuat kartu kuning untuk wilayah Depok, Jawa Barat yang dihimpun dari laman 
bkol.depok.go.id. 

Klik menu pendaftaran, pilih pencaker 

Isikan form secara lengkap dan benar, setelah selesai klik simpan 

Kunjungi Pusat Pelayanan AK1 di gedung DIBALEKA Lt.1 Komp. Balaikota Depok dengan 
membawa dokumen sebagai berikut: 

Fotokopi KTP Depok sebanyak 2 lembar. 
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Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir sebanyak 2 lembar. 

Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. 

Petugas akan melakukan validasi antara dokumen dengan data yang masuk ke dalam sistem 

Setelah tervalidasi maka kartu AK-I akan dicetak 
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Judul Kartu Prakerja Gelombang 18: Cara Daftar, prakerja.go.id Diupdate, 
Kuota 5 Juta 

Nama Media suara.com 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/06/29/190219/kartu-prakerja-
gelombang-18-cara-daftar-prakerjagoid-diupdate-kuota-5-juta 

Jurnalis Rifan Aditya 

Tanggal 2021-06-29 19:02:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Di tengah pandemi corona, pemerintah kembali meluncurkan program Kartu Prakerja yang telah 
mencapai gelombang 18. Kartu prakerja gelombang 18 ini memiliki kuota 5 juta orang. Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan resminya 
menyebutkan Kartu Prakerja Gelombang 18 direncanakan akan berjalan pada semester II tahun 
2021. Kartu prakerja ini merupakan kartu prakerja tambahan lantaran awalnya kartu prakerja 
hanya direncanakan hingga gelombang 17. 

 

KARTU PRAKERJA GELOMBANG 18: CARA DAFTAR, PRAKERJA.GO.ID DIUPDATE, 
KUOTA 5 JUTA 

Di tengah pandemi corona, pemerintah kembali meluncurkan program Kartu Prakerja yang telah 
mencapai gelombang 18. Kartu prakerja gelombang 18 ini memiliki kuota 5 juta orang. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan resminya 
menyebutkan Kartu Prakerja Gelombang 18 direncanakan akan berjalan pada semester II tahun 
2021. Kartu prakerja ini merupakan kartu prakerja tambahan lantaran awalnya kartu prakerja 
hanya direncanakan hingga gelombang 17. 

Airlangga menambahkan anggaran untuk kuota kartu prakerja selama tahun 2021 bakal 
mengkaver 8,2 juta orang. Hanya saja baru 2,7 juta orang yang memanfaatkan program ini. 
Walau demikian belum ada keterangan resmi mengenai tanggal dibukanya Kartu Prakerja 
Gelombang 18 ini. 

Situs prakerja.go.id Diupdate 

Cara daftar Kartu Prakerja Gelombang 18 ini sedikit berbeda. Pemerintah mengumumkan akan 
membuka pendaftaran dengan situs Prakerja yang sudah diperbaharui dengan fitur-fitur berikut. 

Bisa memasukkan email di beranda dan langsung diarahkan ke dashboard pendaftaran. 

Kolom tanya jawab dapat dikunjungi berdasarkan kategori. 
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Bisa cari tahu pekerjaan yang paling dicari saat ini. 

Informasi mengenai lembaga pelatihan. 

Form pengaduan, live chat, dan contact person. 

Walau demikian, cara daftar Kartu Prakerja Gelombang 18 tetap dibuka melalui situs yang sama 
yakni www.prakerja.go.id. 

Bagi pendaftar yang lolos, peserta kartu prakerja akan mendapatkan bantuan biaya untuk 
kebutuhan mencari pekerjaan, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan 
pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetisi kerja termasuk bagi pelaku usaha mikro kecil 
menengah (UMKM) dan pekerja informal. 

Syarat Daftar Kartu Prakerja Gelombang 18 

Bagi yang tertarik mendaftarkan diri dalam program Kartu Prakerja Gelombang 18, berikut 
syarat-syarat yang harus diperhatikan. 

WNI Berusia 18 tahun ke atas. 

Pencari kerja atau penganggur (lulusan baru maupun terkena PHK). 

Pekerja (buruh/karyawan) yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. 

Wirausaha Tidak sedang mengikuti pendidikan formal. 

Bukan penerima bansos Kementerian Sosial (DTKS), BSU, maupun BPUM. 

Bukan TNI/Polri, ASN, dan anggota DPR/DPRD. 

Itulah cara daftar Kartu Prakerja Gelombang 18 di situs prakerja.go.id yang telah diupdate. 
Manfaatkan sisa kuota 5 juta peserta di Kartu Prakerja Gelombang 18 ini dengan sebaik-baiknya. 
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Judul Kemanaker Pastikan Layanan e-PP dan e-PKB Tetap Dibuka 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Layanan Online PP dan PKB 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem 
Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu 
atap satu pintu 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana 
peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dan mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP) dan 
pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online atau e-PP dan e-PKB tetap akan 
berlanjut di masa pandemi Covid-19. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan 
layanan ini tetap berlanjut mengingat pandemi Covid-19 yang belum usai. Di sisi lain, sebagai 
upaya mengikuti tuntutan perkembangan zaman dengan berbasis teknologi, mengharuskan 
pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-PP dan e-PKB. 

 

KEMANAKER PASTIKAN LAYANAN E-PP DAN E-PKB TETAP DIBUKA 

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP) 
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online atau e-PP dan e-PKB tetap akan 
berlanjut di masa pandemi Covid-19. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan layanan ini tetap berlanjut mengingat 
pandemi Covid-19 yang belum usai. 

Di sisi lain, sebagai upaya mengikuti tuntutan perkembangan zaman dengan berbasis teknologi, 
mengharuskan pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-PP dan e-PKB. 
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"Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar 
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," ujar Ida Fauziyah, dalam 
Siaran Pers Selasa (29/6/2021) Ida menjelaskan, manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan 
pengusaha yakni memastikan adanya pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha 
dalam pengaturan tata tertib yang berlaku di perusahaan. 

Melalui PP dan PKB, pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan hubungan kerja 
dan hubungan kerja antar pekerja akan diatur dengan jelas. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email "Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan 
pekerja buruh dan keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial dan mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha," ujarnya. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem 
Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu 
atap satu pintu 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana 
peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dan mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha 

neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Fungsi PP atau PKB adalah 
sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. PP dan PKB tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau minimal sama dengan 
peraturan perundang-undangan 

neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sedangkan PKB, wajib bagi 
setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan 

neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sedangkan PKB, wajib bagi 
setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan 

neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sementara, bagi perusahaan 
yang lingkup usahanya lintas Provinsi, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh Dirjen yang 
membidangi Hubungan Industrial atau pejabat yang ditunjuk 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP) 
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. Tuntutan perkembangan zaman dengan 
berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-
PP dan e-PKB. 
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KEMNAKER: LAYANAN PUBLIK E-PP DAN E-PKB TERUS BERLANJUT DI MASA 
PANDEMI 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP) 
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. Tuntutan perkembangan zaman dengan 
berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-
PP dan e-PKB. 

"Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar 
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Selasa 
(29/6) Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan pengusaha 
yakni memastikan adanya pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, adanya 
pengaturan tata tertib yang berlaku di perusahaan, serta adanya pedoman bagi pengusaha dan 
pekerja dalam melaksanakan hubungan kerja dan hubungan kerja antar pekerja. 

"Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan 
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan 
mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha," ujarnya. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggora Putri, mengatakan, dalam rangka mewujudkan 
kondisi hubungan Industrial yang kondusif di perusahaan sesuai pasal 108 hingga pasal 135 
Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak dan kewajiban 
pengusaha dan pekerja serta syarat- syarat kerja harus di tuangkan dalam PP atau PKB. 

Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan PP dan PKB baik baru, pembaruan, 
perpanjangan, perubahan, sampai pengesahan PP dan pendaftaran PKB diatur di Permenaker 
Nomor 28 Tahun 2014. 

"Fungsi PP atau PKB adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. 
PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
minimal sama dengan peraturan perundang-undangan," kata Dirjen Putri. 

Dirjen Putri menegaskan, PP merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan 
pekerja 10 orang atau lebih. "Sedangkan PKB, wajib bagi setiap perusahaan yang telah memiliki 
PP atau telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memenuhi syarat sesuai 
peraturan perundang-undangan," ujarnya Menurut Dirjen Putri, pengesahan PP atau 
pendaftaran PKB selama ini dilakukan secara manual oleh perusahaan yaitu melalui Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Kementrian, sesuai dengan 
lingkup operasional perusahaannya. Namun sejak 19 November 2020 lalu, Kemnaker telah 
meluncurkan pelayanan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara on line yang dikenal dengan 
e-PP dan e-PKB. 

Dirjen Putri mengatakan, pengesahan PP atau pendaftaran PKB untuk perusahaan yang lingkup 
perusahaannya Kabupaten/Kota, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh Kepala Dinas di 
SKPD di bidang Ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Sedangkan bagi perusahaan yang lingkup perusahaannya lintas Kabupaten/Kota, pengesahan 
atau pendaftarannya oleh kepada Kepala Dinas SKPD bidang Ketenagakerjaan Provinsi. 
"Sementara, bagi perusahaan yang lingkup usahanya lintas Provinsi, maka pengesahan atau 
pendaftarannya oleh Dirjen yang membidangi Hubungan Industrial atau pejabat yang ditunjuk," 
kata Dirjen Putri. 

[hrs]. 
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Ringkasan 

Dalam pelaksanaannya, Program Kartu Prakerja telah dinyatakan 'clean and clear' oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Program Kartu Prakerja juga telah dikawal dan diaudit 
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Pada tahap awal pelaksanaan program, konsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) juga telah dilakukan. Penekanan itu disampaikan Direktur Eksekutif Manajemen 
Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari saat menjadi narasumber Focus Group 
Discussion bertema 'Dinamika Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Negara di Masa Pandemi 
Covid-19: Studi Kasus Pengelolaan Program Kartu Prakerja' yang digelar Pusat Kajian 
Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, Selasa (29/6). 

 

KARTU PRAKERJA DICAP 'CLEAN AND CLEAR' OLEH KPK, KOK BISA? 

Dalam pelaksanaannya, Program Kartu Prakerja telah dinyatakan 'clean and clear' oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Program Kartu Prakerja juga telah dikawal dan diaudit 
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Pada tahap awal pelaksanaan program, konsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) juga telah dilakukan. 

Penekanan itu disampaikan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja 
Denni Puspa Purbasari saat menjadi narasumber Focus Group Discussion bertema 'Dinamika 
Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Negara di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus 
Pengelolaan Program Kartu Prakerja' yang digelar Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 
Badan Keahlian DPR RI, Selasa (29/6). 

"Pada 2 Maret 2021, KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Pahala Nainggolan, 
mengirimkan surat yang menyatakan bahwa Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah 
mengimplementasikan seluruh rencana aksi dan saran KPK dan dinyatakan clean and clear," 
ungkap Denni. 

Dalam kesempatan ini, Denni juga menjelaskan bahwa per 31 Maret 2021, saldo dana Kartu 
Prakerja tahun 2020 Rp 0. Karena semua sisa saldo telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum 
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Negara (RKUN). Sisa saldo positif yang sempat ada pada Januari-Maret tahun 2021 disebabkan 
oleh insentif yang harus dibayar 4 bulan berturut-turut dan ada yang melewati 31 Desember 
2020. 

Hal tersebut diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 25/2020. Menurut Denni, 
Program Kartu Prakerja hadir untuk menjawab dua tantangan besar dunia ketenagakerjaan kita, 
yakni terbatasnya lapangan kerja serta rendahnya produktivitas akibat 'skill gap' antara 
kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan sumber daya manusia kita. Survey BPS menunjukkan 
dari 135 juta angkatan kerja kita, 90 persen diantaranya belum pernah mengikuti pelatihan 
dengan sertifikat. 

"Studi Bank Dunia menyebutkan bahwa pelatihan tidak menjadi prioritas, baik bagi pekerja 
maupun perusahaan. Karena itulah, Kartu Prakerja hadir untuk memberikan beasiswa pelatihan 
keterampilan kerja," tandas Deputi Ekonomi Kepala Staf Kepresidenan 2015-2020 ini. 

Data hingga 27 Juni 2021, selama 17 gelombang pembukaan program, Kartu Prakerja telah 
menjaring 65,60 juta pendaftar di situs prakerja.go.id. Dari jumlah ini, 30 juta orang terverifikasi. 
Setelah melalui beberapa seleksi termasuk filtering NIK dari K/L, sebanyak 8,28 juta orang 
menjadi penerima Kartu Prakerja. 

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

Fakta menggembirakan lain, dari 35% penerima Kartu Prakerja tahun 2020 yang sebelumnya 
tidak bekerja kini telah bekerja, baik sebagai karyawan, wirausaha, maupun freelancer. Demikian 
pula di semester 1 2021, 29% dari 89% penerima Kartu Prakerja yang awalnya tidak bekerja 
pada Januari 2021 saat disurvei telah bekerja. 

Survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 juga menemukan sebanyak 90,97 
persen peserta mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat setelah menyelesaikan 
pelatihan. Selain manfaat peningkatan keterampilan, insentif pascapelatihan dimanfaatkan 
dengan baik oleh penerima Kartu Prakerja. Sebanyak 95% peserta menggunakan insentif untuk 
kebutuhan pangan, 74% untuk membayar listrik dan air, 70% untuk modal usaha, 64% untuk 
membeli bensin/solar serta 61% untuk membeli pulsa/paket internet. 

Denni pun menjelaskan, kalau Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa 45% penerima 
Kartu Prakerja motivasinya disebut untuk mengejar insentif, maka tidak ada yang salah dengan 
itu. "Sangat manusiawi, bagi orang susah di masa pandemi perlu biaya untuk menopang 
kebutuhan hidupnya. Tapi kami tegaskan bahwa aturan program ini adalah, untuk mendapatkan 
insentif, peserta harus menyelesaikan pelatihan terlebih dulu," kata doktor ekonomi lulusan 
University of Colorado at Boulder Amerika Serikat ini. 

Tak lupa Denni menggarisbawahi bahwa sistem digital 'end to end' program Kartu Prakerja, 
dapat meminimalisir tindak pidana korupsi. "Teknologi digital membuat kami bekerja sangat 
efisien. Korupsi susah dilakukan karena ada jejak digital. Di Prakerja, semua berlangsung secara 
non tunai. Pendaftaran pun langsung, melalui situs. Tidak ada broker, amplop ucapan terima 
kasih, dan hal-hal seperti itu. Semua sangat transparan," ungkap Denni 

Di akhir diskusi, Denni mengingatkan, berbagai persoalan ketenagakerjaan tak bisa solusinya 
ditumpukan hanya pada Program Kartu Prakerja. "Prakerja hanya salah satu program pelatihan 
kerja yang disediakan Pemerintah. Program pelatihan kerja lainnya seperti Balai Latihan Kerja 
(BLK) dan BLK Komunitas di Kementerian Ketenagakerjaan, pelatihan kerja di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, pelatihan oleh Diklat Kementerian Perindustrian dan lain-lain masih 
tetap berjalan," katanya 
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Selain Denni Purbasari, diskusi ini juga menghadirkan Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi 
Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan BPKP Bram Brahmana, Wakil Dekan Akademik, Riset 
dan Kemahasiswaan FEB UNS Surakarta Izza Marfuha, Ketua Prodi Magister Ekonomi FEB 
Universitas Trisakti Rinaldi Rustam, serta Rully Sofyan selaku salah seorang penerima Manfaat 
Program Kartu Prakerja. 

"Saya merasakan manfaat besar menjadi penerima Kartu Prakerja. Saya bisa kasih nilai antara 
8 hingga 9, terlepas dari beberapa perbaikan yang harus dilakukan," kata Rully. 

Rully merasa mendapat keterampilan baru dengan mengikuti pelatihan Membuat Web 
Ecommerce dengan Wordpress melalui lembaga pelatihan Baba Studio dari platform digital 
Tokopedia. 

"Materinya sangat bagus, tak hanya memberikan soal e-commerce, tapi juga pengenalan Search 
Engine Optimization (SEO). Saya puas sekali, karena videonya bisa diputar ulang jika ingin dilihat 
kembali. Kemampuan digital saya sangat berkembang di usia seperti ini. Saya merasa Program 
Prakerja ini memanusiakan manusia," tutup Rully. 
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negative - Rishian Krisna (Kabid Humas Polda NTT) Sesuai laporan dari dari Suster di Biara 
Susteran, empat anak telah kabur. Saat ini anggota penyidik Polda NTT lagi mencari keberadaan 
mereka 

negative - Rishian Krisna (Kabid Humas Polda NTT) Kasusnya sementara disidik. Para pelaku, 
pemilik Pub dijaring dengan pasa 88 UU 23 tahun 2002 

 

Ringkasan 

Empat dari 17 pekerja anak dibawah umur asal Cianjur dan Bandung yang diamankan pada 5 
pub di Maumere, Sikka kabur dari Biara Susteran. Semula 17 anak ini diamankan tim Subdit IV 
Remaja, Anak dan Wanita ( Renakta) Ditreskrimum Polda NTT saat merazia tempat hiburan 
malam di Kota Maumere, 14 Juni 2-021 lalu. Rinciannya 4 dari dari Bandung 12 dari CIanjur dan 
1 dari Karawang. Dari hasil pemeriksaan diketahui dua diantaranya hamil. Mereka diamankan 
dari empat tempat hiburan malam ( PUB ) di Maumere yakni 8 orang bekerja di Bintang Pub, 5 
orang Shasary Pub, 3 anak pekerja 999 Pub serta 1 anak pekerja Libra Pub. Sambil menanti 
proses penyidikan, mereka dititipkan kepada Suster Eustochia, SSpS dari Tim Relawan Untuk 
Kemanusiaan-Flores Maumere ( TRUK- F ) Maumere 

 

EMPAT PEKERJA ANAK KARAOKE TITIPAN POLDA NTT KABUR DARI BIARA, DUA 
HAMIL 

Empat dari 17 pekerja anak dibawah umur asal Cianjur dan Bandung yang diamankan pada 5 
pub di Maumere, Sikka kabur dari Biara Susteran. Semula 17 anak ini diamankan tim Subdit IV 
Remaja, Anak dan Wanita ( Renakta) Ditreskrimum Polda NTT saat merazia tempat hiburan 
malam di Kota Maumere, 14 Juni 2-021 lalu. 
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Rinciannya 4 dari dari Bandung 12 dari CIanjur dan 1 dari Karawang. Dari hasil pemeriksaan 
diketahui dua diantaranya hamil. Mereka diamankan dari empat tempat hiburan malam ( PUB ) 
di Maumere yakni 8 orang bekerja di Bintang Pub, 5 orang Shasary Pub, 3 anak pekerja 999 Pub 
serta 1 anak pekerja Libra Pub. Sambil menanti proses penyidikan, mereka dititipkan kepada 
Suster Eustochia, SSpS dari Tim Relawan Untuk Kemanusiaan-Flores Maumere ( TRUK- F ) 
Maumere 

“Sesuai laporan dari dari Suster di Biara Susteran, empat anak telah kabur. Saat ini anggota 
penyidik Polda NTT lagi mencari keberadaan mereka,” kata Kabid Humas Polda NTT, Kombes 
Rishian Krisna ( 29/6). 

Proses penyidikan terhadap kasus 17 anak ini jelas Kombes Krisna lagi dituntaskan penyidik. 
“Kasus mereka sementara dirampungkan tim penyidik. Rencananya setelah kasusnya tuntas 
mereka akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing,” jelas Kombes Krisna. 

Para pelaku, pemilik tempat hiburan malam / Pub kata Kombes Krisna dijaring dengan pasal 88 
UU 23 tahun 2002 tentang tentang dugaan pidana exploitasi anak. “Kasusnya sementara disidik. 
Para pelaku, pemilik Pub dijaring dengan pasa 88 UU 23 tahun 2002,” katanya. 
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neutral - Bhima Yudhistira (Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios)) Pemerintah 
harus memberikan subsidi gaji yang lebih besar mungkin Rp5 juta di kawasan diberlakukannya 
PPKM Darurat. Itu harus dari anggaran APBN 

positive - Bhima Yudhistira (Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios)) Bantuan 
bahan pokok bagi masyarakat di zona merah atau di wilayah yg diberlakukan PPKM secara ketat, 
harus ada bantuan sosial yang dinaikkan sebesar dua kali lipat 

 

Ringkasan 

Pemerintah dinilai perlu menambah bantalan sosial, terutama bagi pekerja yang paling 
terdampak jika Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diterapkan. 
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, jika berkaca 
pada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 2020, masih terdapat 40 persen 
warga DKI Jakarta yang beraktivitas di luar rumah. 

 

PPKM DARURAT, EKONOM: PEMERINTAH PERLU SUBSIDI GAJI RP5 JUTA PER 
PEKERJA 

Pemerintah dinilai perlu menambah bantalan sosial, terutama bagi pekerja yang paling 
terdampak jika Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diterapkan. 

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, jika berkaca 
pada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 2020, masih terdapat 40 persen 
warga DKI Jakarta yang beraktivitas di luar rumah. 

Hal ini menunjukkan banyak pekerja yang tetap harus beraktivititas di luar rumah karena 
pekerjaannya masih harus dilakukan secara manual, seperti buruh harian lepas. 
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Oleh karena itu, menurutnya pemerintah perlu menyalurkan subsidi gaji secara cepat, bahkan 
sebelum diberlakukannya PPKM Darurat, sehingga pekerja dengan upah harian, pekerja di sektor 
informal, dan pengusaha mikro dapat terkompensasi karena kebijakan bekerja dari rumah ( work 
from home /WFH). 

"Pemerintah harus memberikan subsidi gaji yang lebih besar mungkin Rp5 juta di kawasan 
diberlakukannya PPKM Darurat. Itu harus dari anggaran APBN," katanya kepada Bisnis, Selasa 
(29/6/2021). 

Di samping itu, Bhima menilai pemerintah juga harus memperbesar jumlah bantuan sembako 
yang diterima oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. "Bantuan bahan pokok bagi 
masyarakat di zona merah atau di wilayah yg diberlakukan PPKM secara ketat, harus ada bantuan 
sosial yang dinaikkan sebesar dua kali lipat," tuturnya. 

Adapun, pemerintah dikabarkan akan mengumumkan penerapan PPKM Darurat pada sore ini 
(29/6/2021 lantaran kasus Covid-19 yang terus melonjak tinggi. 

Skenario pemberlakuan PPKM Darurat kabarnya tidak berbeda jauh dengan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) pada 2020. Salah satunya, masih mengizinkan perjalanan luar daerah, 
dengan syarat sudah divaksinasi dan menyertakan hasil swab PCR. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP) 
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e- 
PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. 

 

LAYANAN PENGESAHAN PERUSAHAAN SECARA ONLINE TETAP LANJUT MESKI 
PANDEMI 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan 
Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal 
dengan e-PP dan e- PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. 

"Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar 
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," kata Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Selasa 
(29/6/2021). 

Menaker menjelaskan, manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan pengusaha yakni memastikan 
adanya pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, adanya pengaturan tata tertib 
yang berlaku di perusahaan, serta adanya pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam 
melaksanakan hubungan kerja dan hubungan kerja antar pekerja. 

"Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan 
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan 
mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha," jelasnya. 

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan, dalam 
rangka mewujudkan kondisi hubungan Industrial yang kondusif di perusahaan sesuai pasal 108 
hingga pasal 135 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka 
hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja serta syarat- syarat kerja harus dituangkan dalam PP 
atau PKB. 
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Adapun Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan PP dan PKB baik baru, 
pembaruan, perpanjangan, perubahan, sampai pengesahan PP dan pendaftaran PKB diatur di 
Permenaker Nomor 28 Tahun 2014. 

"Fungsi PP atau PKB adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. 
PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
minimal sama dengan peraturan perundang-undangan," kata Putri. 

Putri menegaskan, PP merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja 
10 orang atau lebih. 

"Sedangkan PKB, wajib bagi setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-
undangan," ujarnya Putri menyebut, pengesahan PP atau pendaftaran PKB selama ini dilakukan 
secara manual oleh perusahaan yaitu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat 
Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Kementerian, sesuai dengan lingkup operasional perusahaannya. 

Namun sejak 19 November 2020 lalu, Kemnaker telah meluncurkan pelayanan pengesahan PP 
dan pendaftaran PKB secara on line yang dikenal dengan e-PP dan e-PKB. Selain itu, pengesahan 
PP atau pendaftaran PKB untuk perusahaan yang lingkup perusahaannya Kabupaten/Kota, maka 
pengesahan atau pendaftarannya oleh Kepala Dinas di SKPD di bidang Ketenagakerjaan 
kabupaten/kota. 

Sedangkan bagi perusahaan yang lingkup perusahaan lintas Kabupaten/Kota, pengesahan atau 
pendaftarannya oleh kepada Kepala Dinas SKPD bidang Ketenagakerjaan Provinsi. "Sementara, 
bagi perusahaan yang lingkup usahanya lintas Provinsi, maka pengesahan atau pendaftarannya 
oleh Dirjen yang membidangi Hubungan Industrial atau pejabat yang ditunjuk," pungkas Putri. 
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Judul Petugas Polres Lebak Tolak Berikan Vaksinasi ke TKA China 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qvgmje409/petugas-polres-lebak-tolak-
berikan-vaksinasi-ke-tka-china 
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Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Teddy Rayendra (Kapolres Lebak) Kami tentu menolak warga asing karena tidak 
memiliki identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP) 

neutral - Teddy Rayendra (Kapolres Lebak) Kami tentu menolak vaksinasi bagi warga asing, 
meski mengantongi paspor 

negative - Firman Rahmatullah (Juru Bicara Satgas Co-vid-19 Kabupaten Lebak) Kami menolak 
warga TKA China jika mereka ingin divaksin 

negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kriteria WNA di atas 18 tahun yang 
bisa mendapatkan vaksin, apa guru, dosen tenaga pendidikan, diploma, lansia, tingggal dalam 
RT rentan. Ini ada syarat-syarat yang disiapkan 

neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Selain ada aplikasi, siapa saja warga 
Jakarta boleh datang ke tempat-tempat dilaksanakannya vaksinasi yang penting nanti ambil 
kupon dan urutannya. Tapi yang JAKI diutamakan 

 

Ringkasan 

Petugas Klinik Kepolisian Resor (Polres) Lebak, Banten, menolak memberikan vaksinasi kepada 
tenaga kerja asing (TKA). Alasannya para TKA itu tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
setempat. "Kami tentu menolak warga asing karena tidak memiliki identitas berupa kartu tanda 
penduduk (KTP)," kata Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra di Lebak, Selasa (29/6). 

 

PETUGAS POLRES LEBAK TOLAK BERIKAN VAKSINASI KE TKA CHINA 

Petugas Klinik Kepolisian Resor (Polres) Lebak, Banten, menolak memberikan vaksinasi kepada 
tenaga kerja asing (TKA). Alasannya para TKA itu tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
setempat. 



 

73 
 

"Kami tentu menolak warga asing karena tidak memiliki identitas berupa kartu tanda penduduk 
(KTP)," kata Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra di Lebak, Selasa (29/6). 

Menurut dia, vaksinasi yang digelar Klinik Polres Lebak untuk warga Indonesia guna mendukung 
program pemerintah. Petugas juga menerima warga dari luar daerah yang ingin divaksin datang 
ke klinik itu sepanjang memiliki KTP. 

Para TKA China itu bekerja di Kawasan Industri Cikande, Kabupaten Serang, juga ada dari 
Tangerang. "Kami tentu menolak vaksinasi bagi warga asing, meski mengantongi paspor, " 
katanya. 

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 
Kabupaten Lebak Firman Rahmatullah, mengatakan vaksinasi yang dilakukan Klinik Polres Lebak 
gratis bagi warga Indonesia dengan memiliki KTP. Identitas KTP itu, kata dia, nantinya untuk 
pendataan nomor induk kependudukan (NIK). 

"Kami menolak warga TKA China jika mereka ingin divaksin, " katanya menegaskan. 

Berbeda dengan di Lebak, WNA di Jakarta kini bisa ikut mendapatkan vaksin Covid-19. Namun, 
terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, mengatakan, WNA yang bisa ikut 
divaksin adalah mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Profesinya adalah guru, dosen, atau 
tenaga pendidik. 

"Kriteria WNA di atas 18 tahun yang bisa mendapatkan vaksin, apa guru, dosen tenaga 
pendidikan, diploma, lansia, tingggal dalam RT rentan. Ini ada syarat-syarat yang disiapkan," 
kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/6). 

WNA yang hendak divaksin, lanjut Ariza, bisa mendaftar lewat aplikasi JAKI atau langsung datang 
ke lokasi vaksinasi. "Selain ada aplikasi, siapa saja warga Jakarta boleh datang ke tempat-tempat 
dilaksanakannya vaksinasi yang penting nanti ambil kupon dan urutannya. Tapi yang JAKI 
diutamakan," kata dia. 
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Judul Sudah Tahu? Layanan PP dan PKB di Kemnaker Secara Online 

Nama Media detik.com 

Newstrend Layanan Online PP dan PKB 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5624615/sudah-tahu-layanan-pp-dan-
pkb-di-kemnaker-secara-online 

Jurnalis Erika Dyah Fitriani 

Tanggal 2021-06-29 17:56:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem 
Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) agar pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu 
atap satu pintu 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana 
peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dan mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha 

neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Fungsi PP atau PKB adalah 
sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. PP dan PKB tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau minimal sama dengan 
peraturan perundang-undangan 

neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sedangkan PKB, wajib bagi 
setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan 

neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sementara, bagi perusahaan 
yang lingkup usahanya lintas Provinsi, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh Dirjen yang 
membidangi Hubungan Industrial atau pejabat yang ditunjuk 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP) 
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) akan berlanjut di masa pandemi. Layanan ini 
hadir secara online dalam sistem e-PP dan e-PKB.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menilai 
tuntutan perkembangan zaman berbasis teknologi mengharuskan pelayanan yang lebih cepat 
dan praktis. Adapun hal tersebut diwujudkan pihaknya melalui sistem aplikasi e-PP dan e-PKB. 
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SUDAH TAHU? LAYANAN PP DAN PKB DI KEMNAKER SECARA ONLINE 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP) 
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) akan berlanjut di masa pandemi. Layanan ini 
hadir secara online dalam sistem e-PP dan e-PKB. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menilai tuntutan perkembangan zaman berbasis teknologi 
mengharuskan pelayanan yang lebih cepat dan praktis. Adapun hal tersebut diwujudkan 
pihaknya melalui sistem aplikasi e-PP dan e-PKB. 

"Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) agar 
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," ujar Ida dalam keterangan 
tertulis, Selasa (29/6/2021). 

Ida menjelaskan PP atau PKB memiliki manfaat bagi pekerja dan pengusaha yakni untuk 
memastikan adanya pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Selain itu, PP dan 
PKB juga memastikan adanya pengaturan tata tertib yang berlaku di perusahaan, serta adanya 
pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan hubungan kerja dan hubungan kerja 
antar pekerja. 

"Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan 
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan 
mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha," imbuhnya. 

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggora Putri mengatakan hak dan 
kewajiban pengusaha dan pekerja serta syarat-syarat kerja harus dituangkan dalam PP atau 
PKB. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi hubungan Industrial 
yang kondusif di perusahaan sesuai dengan pasal 108 hingga pasal 135 Undang-Undang (UU) 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Ia menyebutkan ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan PP dan PKB baik 
baru, pembaruan, perpanjangan, perubahan, sampai pengesahan PP dan pendaftaran PKB telah 
diatur di Permenaker Nomor 28 Tahun 2014. 

"Fungsi PP atau PKB adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. 
PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
minimal sama dengan peraturan perundang-undangan," jelas Putri. 

Lebih lanjut, Putri menegaskan bahwa PP merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang 
mempekerjakan pekerja 10 orang atau lebih. 

"Sedangkan PKB, wajib bagi setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-
undangan," tambahnya. 

Ia menjelaskan pengesahan PP atau pendaftaran PKB selama ini dilakukan secara manual oleh 
perusahaan. Adapun prosesnya dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 
tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Kementerian sesuai dengan lingkup operasional 
perusahaannya. 

Akan tetapi, sejak 19 November 2020 lalu Kemnaker telah meluncurkan pelayanan pengesahan 
PP dan pendaftaran PKB secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-PKB. 

Ia pun menambahkan pengesahan PP atau pendaftaran PKB perusahaan yang lingkup 
perusahaannya Kabupaten/Kota, maka pengesahan atau pendaftarannya akan dilakukan oleh 
Kepala Dinas di SKPD di bidang Ketenagakerjaan kabupaten/kota. 
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Sedangkan bagi perusahaan yang lingkup perusahaannya lintas Kabupaten/Kota, maka 
pengesahan atau pendaftarannya dilakukan oleh Kepala Dinas SKPD bidang Ketenagakerjaan 
Provinsi. 

"Sementara, bagi perusahaan yang lingkup usahanya lintas Provinsi, maka pengesahan atau 
pendaftarannya oleh Dirjen yang membidangi Hubungan Industrial atau pejabat yang ditunjuk," 
pungkasnya. 
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Judul Kemnaker Pastikan Layanan Publik e-PP dan e-PKB Terus Berlanjut di 
Masa Pandemi 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Layanan Online PP dan PKB 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/kemnaker-pastikan-layanan-publik-e-pp-
dan-e-pkb-terus-berlanjut-di-masa-pandemi 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-06-29 17:37:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem 
Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu 
atap satu pintu 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana 
peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dan mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha 

neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Fungsi PP atau PKB ialah 
sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. PP dan PKB tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau minimal sama dengan 
peraturan perundang-undangan 

neutral - Indah Anggora Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sedangkan PKB, wajib bagi 
setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP) 
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi Covid-19. Tuntutan perkembangan jaman dengan 
berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat dan praktis. 
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KEMNAKER PASTIKAN LAYANAN PUBLIK E-PP DAN E-PKB TERUS BERLANJUT DI 
MASA PANDEMI 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan 
Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal 
dengan e-PP dan e-PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi Covid-19. 

Tuntutan perkembangan jaman dengan berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat 
dan praktis. 

"Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar 
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," ujar Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah seperti dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (29/6) Menaker Ida 
Fauziyah menjelaskan e-PP dan e-PKB bermanfaat untuk memastikan adanya pengaturan hak 
dan kewajiban dari pengusaha dan pekerja . 

Menurutnya, kedua belah pihak akan memiliki pengaturan tata tertib yang berlaku di perusahaan, 
serta adanya pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan hubungan kerja dan 
hubungan kerja antarpekerja. 

"Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan 
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan 
mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha," ujarnya. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggora Putri mengatakan dalam rangka mewujudkan 
kondisi hubungan industrial yang kondusif di perusahaan sesuai pasal 108 hingga pasal 135 
Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Maka, lanjut dia, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja serta syarat- syarat kerja harus di 
tuangkan dalam PP atau PKB. 

Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan PP dan PKB baik baru, pembaruan, 
perpanjangan, perubahan, hingga pengesahan PP dan pendaftaran PKB diatur di Permenaker 
Nomor 28 Tahun 2014. 

"Fungsi PP atau PKB ialah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. 
PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
minimal sama dengan peraturan perundang-undangan," kata Putri. 

Putri menegaskan PP merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja 
10 orang atau lebih. 

"Sedangkan PKB, wajib bagi setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-
undangan," ujarnya Menurut Putri, pengesahan PP atau pendaftaran PKB selama ini dilakukan 
secara manual oleh perusahaan yaitu melaui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat 
Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Kementrian, sesuai dengan lingkup operasional perusahaannya. 

Namun, sejak 19 November 2020 lalu, Kemnaker telah meluncurkan pelayanan pengesahan PP 
dan pendaftaran PKB secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-PKB. 

Putri menambahkan pengesahan PP atau pendaftaran PKB untuk perusahaan yang lingkup 
perusahaannya kabupaten/kota, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh Kepala Dinas di 
SKPD di bidang Ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Sedangkan bagi perusahaan yang lingkup perusahannya lintas Kabupaten/Kota, pengesahan 
atau pendaftarannya oleh kepada Kepala Dinas SKPD bidang Ketenagakerjaan provinsi. 
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Judul RI Dukung Ratifikasi Konvensi ILO 190 Soal Penghapusan Pelecehan 
dan Kekerasan di Dunia Kerja 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Ratifikasi Konvensi ILO 190 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/29/ri-dukung-ratifikasi-
konvensi-ilo-190-soal-penghapusan-pelecehan-dan-kekerasan-di-dunia-
kerja 

Jurnalis Larasati Dyah Utami 

Tanggal 2021-06-29 17:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selain itu, hal ini juga akan berdampak pada 
turunnya produktivitas kerja yang berdampak pada kelangsungan usaha dan mempengaruhi 
pekerja dan keluarganya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) ILO telah menunjukkan kepeduliannya melalui 
konvensi ILO 190 tentang kekerasan dan pelecehan dan rekomendasi nomor 206 yang 
menyertainya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Negara memiliki fungsi mendorong 
terwujudnya kenyamanan bagi warga serta memberikan perlindungan kepada bagian yang 
rentan terhadap kekerasan dan pelecehan di tempat kerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Konstitusi negara kita juga telah mengakui 
prinsip-prinsip kesetaraan dalam memperoleh hak untuk hidup tanpa rasa takut dari kekejaman 
pelecehan dan diskriminasi sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dibutuhkan komitmen dan upaya konkrit tidak 
hanya dari institusi pemerintah, tapi juga seluruh pihak 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendukung langkah 
International Labour Organization (ILO) meratifikasi konvensi ILO 190 tentang Penghapusan 
Pelecehan dan Kekerasan di Dunia Kerja. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
mengatakan, pelecehan seksual di tempat kerja bisa menimpa siapa saja. Pelecehan seksual 
dapat memberikan dampak fisik dan seksual bagi korban dan berdampak menurunnya kinerja. 
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RI DUKUNG RATIFIKASI KONVENSI ILO 190 SOAL PENGHAPUSAN PELECEHAN DAN 
KEKERASAN DI DUNIA KERJA 

JAKARTA - Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendukung 
langkah International Labour Organization (ILO) meratifikasi konvensi ILO 190 tentang 
Penghapusan Pelecehan dan Kekerasan di Dunia Kerja. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pelecehan seksual di tempat 
kerja bisa menimpa siapa saja. 

Pelecehan seksual dapat memberikan dampak fisik dan seksual bagi korban dan berdampak 
menurunnya kinerja. 

"Selain itu, hal ini juga akan berdampak pada turunnya produktivitas kerja yang berdampak pada 
kelangsungan usaha dan mempengaruhi pekerja dan keluarganya," kata Ida di webinar 
Penghapusan Kekerasan di Dunia Kerja, Selasa (29/6/2021). 

Menurutnya perlu adanya kepedulian bersama untuk mewujudkan kenyamanan dalam bekerja 
melalui pencegahan pelecehan di tempat kerja . 

Dalam hal ini, Ida mendukung ILO yang menunjukkan kepedulian memberikan rasa aman bagi 
para pekerja di dunia untuk bebas dari pelecehan dan kekerasan tersebut. 

"ILO telah menunjukkan kepeduliannya melalui konvensi ILO 190 tentang kekerasan dan 
pelecehan dan rekomendasi nomor 206 yang menyertainya," ujarnya. 

Tindakan kekerasan dan pelecehan seksual dimanapun termasuk di tempat kerja, tidak dapat 
diterima. 

Memastikan hak setiap pekerja, termasuk pekerja perempuan bebas dari kekerasan dan 
pelecehan perlu dilakukan oleh semua pihak. 

Baik dari pemerintah sampai ke akar rumput masyarakat. 

Ia berujar pemerintah Indonesia melalui Kemnaker terus berupaya untuk mendukung segera 
diratifikasinya ILO 190 mengenai Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja. 

"Negara memiliki fungsi mendorong terwujudnya kenyamanan bagi warga serta memberikan 
perlindungan kepada bagian yang rentan terhadap kekerasan dan pelecehan di tempat kerja," 
Sejumlah upaya dilakukan pihaknya di Kemnaker untuk mencegah kekerasan di tempat kerja di 
Indonesia, khususnya pada perempuan. 

Sejumlah kebijakan dibuat berkordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk kepada 
perusahaan untuk memberikan rasa aman. 

Ida mengatakan Kemnaker juga menyusun Permenaker baru sebagai pengganti SE Menaker 
tahun 2019. 

Permenaker itu akan memberikan peraturan yang lebih spesifik terhadap penghapusan 
kekerasan dan pelecehan di tempat kerja . 

"Konstitusi negara kita juga telah mengakui prinsip-prinsip kesetaraan dalam memperoleh hak 
untuk hidup tanpa rasa takut dari kekejaman pelecehan dan diskriminasi sebagaimana yang 
disebutkan dalam UUD 1945," ujarnya. 

Diharapkan urgensi diratifikasinya ILO 190 akan mampu memberikan perlindungan bagi pekerja 
perempuan di tempat kerja dan mampu memperkuat implementasi Konvensi CEDAW. 
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Ia menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan rasa aman dari 
pelecehan lewat kebijakan yang sejalan dengan konvensi ILO 190. 

"Dibutuhkan komitmen dan upaya konkrit tidak hanya dari institusi pemerintah, tapi juga seluruh 
pihak," ujarnya. 
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Ringkasan 

Saat pandemi Covid-19, Perusahaan Umum (Perum) Damri sedang fokus memfasilitasi armada 
untuk antar jemput Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam hal ini Damri bekerja sama dengan 
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dan Komando Daerah Militer Jayakarta. Sejak Maret 
2021, puluhan ribu PMI yang berasal dari berbagai negara pulang ke Indonesia menggunakan 
bus Damri yang dijemput dari Bandara Soekarno - Hatta ke Wisma Atlet Pademangan dan 26 
hotel untuk menjalankan isolasi sebelum kembali beraktivitas. 

 

DAMRI SEDIAKAN ANGKUTAN UNTUK PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

JAKARTA, - Saat pandemi Covid-19, Perusahaan Umum (Perum) Damri sedang fokus 
memfasilitasi armada untuk antar jemput Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam hal ini Damri 
bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dan Komando Daerah Militer 
Jayakarta. 

Sejak Maret 2021, puluhan ribu PMI yang berasal dari berbagai negara pulang ke Indonesia 
menggunakan bus Damri yang dijemput dari Bandara Soekarno - Hatta ke Wisma Atlet 
Pademangan dan 26 hotel untuk menjalankan isolasi sebelum kembali beraktivitas. 

Damri menyiapkan 30 armada bus yang beroperasi 24 jam untuk mengantar para PMI. 

Protokol kesehatan pada armada juga sangat diperhatikan, mengingat Covid-19 yang masih 
menjadi pandemi di berbagai negara. 

DOK. DAMRI Pekerja migran Indonesia yang diantar jemput dengan bus Damri Protokol tersebut 
di antaranya adalah penyemprotan disinfektan ke seluruh bagian bus sebelum dan sesudah 
mengantarkan para pekerja migran, menyediakan hand sanitizer. Serta pramudi yang bertugas 
menggunakan APD dan masker. 

Selain itu, juga diterapkan physical distancing di dalam bus. Sehingga dapat dipastikan bahwa 
seluruh armada yang digunakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan 
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mengedepankan 4 K yaitu Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan dan Kesehatan Penumpang 
dan Pramudi. 

Damri bertekad untuk terus memberikan kemudahan akses khususnya bagi seluruh Warga 
Negara Indonesia (WNI) dalam menjalankan tugas, baik ketika merantau maupun kembali ke 
Tanah Air. 

Seluruh manajemen dan keluarga besar Damri selalu mendoakan agar badai pendemi ini cepat 
berlalu dari dunia, khususnya Indonesia. 
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Narasumber 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Pada 2 Maret 2021, KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala 
Nainggolan mengirimkan surat yang menyatakan bahwa Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja telah mengimplementasikan seluruh rencana aksi dan saran KPK dan dinyatakan clear 
and clear 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Studi Bank Dunia menyebutkan bahwa pelatihan tidak menjadi prioritas, baik bagi 
pekerja maupun perusahaan. Karena itulah, Kartu Prakerja hadir untuk memberikan beasiswa 
pelatihan keterampilan kerja 

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

neutral - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Sangat manusiawi, bagi orang susah di masa pandemi perlu biaya untuk menopang 
kebutuhan hidupnya. Tapi kami tegaskan bahwa aturan program ini adalah, untuk mendapatkan 
insentif, peserta harus menyelesaikan pelatihan terlebih dulu 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Teknologi digital membuat kami bekerja sangat efisien. Korupsi susah dilakukan karena 
ada jejak digital. Di Prakerja, semua berlangsung secara non tunai. Pendaftaran pun langsung, 
melalui situs. Tidak ada broker, amplop ucapan terima kasih, dan hal-hal seperti itu. Semua 
sangat transparan 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Prakerja hanya salah satu program pelatihan kerja yang disediakan Pemerintah. 
Program pelatihan kerja lainnya seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas di 
Kementerian Ketenagakerjaan, pelatihan kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
pelatihan oleh Diklat Kementerian Perindustrian dan lain-lain masih tetap berjalan 
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positive - Rully Sofyan (Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja) Saya merasakan manfaat 
besar menjadi penerima Kartu Prakerja. Saya bisa kasih nilai antara 8 hingga 9, terlepas dari 
beberapa perbaikan yang harus dilakukan 

positive - Rully Sofyan (Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja) Materinya sangat bagus, tak 
hanya memberikan soal e-commerce, tapi juga pengenalan Search Engine Optimization (SEO). 
Saya puas sekali, karena videonya bisa diputar ulang jika ingin dilihat kembali. Kemampuan 
digital saya sangat berkembang di usia seperti ini. Saya merasa Program Prakerja ini 
memanusiakan manusia 

 

Ringkasan 

Dalam pelaksanaannya, Program Kartu Prakerja telah dinyatakan ‘clean and clear’ oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Program Kartu Prakerja juga telah dikawal dan diaudit 
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Pada tahap awal pelaksanaan program, konsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) juga telah dilakukan. Penekanan itu disampaikan Direktur Eksekutif Manajemen 
Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari saat menjadi narasumber Focus Group 
Discussion bertema ‘Dinamika Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Negara di Masa Pandemi 
Covid:19: Studi Kasus Pengelolaan Program Kartu Prakerja’ yang digelar Pusat Kajian 
Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, Senin, 28 Juni 2021. 

 

KARTU PRAKERJA TELAH DINYATAKAN 'CLEAN AND CLEAR' OLEH KPK 

Dalam pelaksanaannya, Program Kartu Prakerja telah dinyatakan ‘clean and clear’ oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Program Kartu Prakerja juga telah dikawal dan diaudit 
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Pada tahap awal pelaksanaan program, konsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) juga telah dilakukan. 

Penekanan itu disampaikan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja 
Denni Puspa Purbasari saat menjadi narasumber Focus Group Discussion bertema ‘Dinamika 
Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Negara di Masa Pandemi Covid:19: Studi Kasus 
Pengelolaan Program Kartu Prakerja’ yang digelar Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 
Badan Keahlian DPR RI, Senin, 28 Juni 2021. 

“Pada 2 Maret 2021, KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan 
mengirimkan surat yang menyatakan bahwa Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah 
mengimplementasikan seluruh rencana aksi dan saran KPK dan dinyatakan clear and clear,” kata 
Denni Purbasari. 

Dalam kesempatan ini, Denni juga menjelaskan bahwa per 31 Maret 2021, saldo dana Kartu 
Prakerja tahun 2020 Rp 0,- karena semua sisa saldo telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum 
Negara (RKUN). Sisa saldo positif yang sempat ada pada Januari-Maret tahun 2021 disebabkan 
oleh insentif yang harus dibayar 4 bulan berturut-turut dan ada yang melewati 31 Desember 
2020. Namun ini diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 25/2020. 

Menurut Denni, Program Kartu Prakerja hadir untuk menjawab dua tantangan besar dunia 
ketenagakerjaan kita, yakni terbatasnya lapangan kerja serta rendahnya produktivitas akibat 
‘skill gap’ antara kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan sumber daya manusia kita. Survey BPS 
menunjukkan dari 135 juta angkatan kerja kita, 90 persen diantaranya belum pernah mengikuti 
pelatihan dengan sertifikat. 
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“Studi Bank Dunia menyebutkan bahwa pelatihan tidak menjadi prioritas, baik bagi pekerja 
maupun perusahaan. Karena itulah, Kartu Prakerja hadir untuk memberikan beasiswa pelatihan 
keterampilan kerja,” urai Deputi Ekonomi Kepala Staf Kepresidenan 2015-2020 ini. 

Data hingga 27 Juni 2021, selama 17 gelombang pembukaan program, Kartu Prakerja telah 
menjaring 65,60 juta pendaftar di situs prakerja.go.id. Dari jumlah ini, 30 juta orang terverifikasi. 
Setelah melalui beberapa seleksi termasuk filtering NIK dari K/L, sebanyak 8,28 juta orang 
menjadi penerima Kartu Prakerja. 

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

Fakta menggembirakan lain, dari 35 persen penerima Kartu Prakerja tahun 2020 yang 
sebelumnya tidak bekerja kini telah bekerja, baik sebagai karyawan, wirausaha, maupun 
freelancer. Demikian pula di semester 1 2021, 29 persen dari 89 persen penerima Kartu Prakerja 
yang awalnya tidak bekerja pada Januari 2021 saat disurvey telah bekerja. 

Survey Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 juga menemukan sebanyak 90,97% 
peserta mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat setelah menyelesaikan pelatihan. 

Selain manfaat peningkatan keterampilan, insentif pascapelatihan dimanfaatkan dengan baik 
oleh penerima Kartu Prakerja. Sebanyak 95 persen peserta menggunakan insentif untuk 
kebutuhan pangan, 74 persen untuk membayar listrik dan air, 70 persen untuk modal usaha, 64 
persen untuk membeli bensin/solar serta 61 persen untuk membeli pulsa/paket internet. 

Denni pun menjelaskan, kalau Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa 45 persen 
penerima Kartu Prakerja motivasinya disebut untuk mengejar insentif, maka tidak ada yang salah 
dengan itu. 

“Sangat manusiawi, bagi orang susah di masa pandemi perlu biaya untuk menopang kebutuhan 
hidupnya. Tapi kami tegaskan bahwa aturan program ini adalah, untuk mendapatkan insentif, 
peserta harus menyelesaikan pelatihan terlebih dulu,” kata doktor ekonomi lulusan University of 
Colorado at Boulder Amerika Serikat ini. 

Tak lupa Denni menggarisbawahi bahwa sistem digital ‘end to end’ program Kartu Prakerja, 
dapat meminimalisir tindak pidana korupsi. 

“Teknologi digital membuat kami bekerja sangat efisien. Korupsi susah dilakukan karena ada 
jejak digital. Di Prakerja, semua berlangsung secara non tunai. Pendaftaran pun langsung, 
melalui situs. Tidak ada broker, amplop ucapan terima kasih, dan hal-hal seperti itu. Semua 
sangat transparan,” tukasnya. 

Di akhir diskusi, Denni mengingatkan, berbagai persoalan ketenagakerjaan tak bisa solusinya 
ditumpukan hanya pada Program Kartu Prakerja. 

“Prakerja hanya salah satu program pelatihan kerja yang disediakan Pemerintah. Program 
pelatihan kerja lainnya seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas di Kementerian 
Ketenagakerjaan, pelatihan kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pelatihan oleh 
Diklat Kementerian Perindustrian dan lain-lain masih tetap berjalan,” pungkasnya. 

Selain Denni Purbasari, diskusi ini juga menghadirkan Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi 
Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan BPKP Bram Brahmana, Wakil Dekan Akademik, Riset 
dan Kemahasiswaan FEB UNS Surakarta Izza Marfuha, Ketua Prodi Magister Ekonomi FEB 
Universitas Trisakti Rinaldi Rustam, serta Rully Sofyan selaku salah seorang penerima Manfaat 
Program Kartu Prakerja. 
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“Saya merasakan manfaat besar menjadi penerima Kartu Prakerja. Saya bisa kasih nilai antara 
8 hingga 9, terlepas dari beberapa perbaikan yang harus dilakukan,” kata Rully Sofyan, seorang 
advokat berusia 57 tahun dari Jakarta Timur, yang menjadi penerima Kartu Prakerja Gelombang 
IV. 

Rully merasa mendapat keterampilan baru dengan mengikuti pelatihan ‘Membuat Web 
Ecommerce dengan Wordpress’ melalui lembaga pelatihan ‘Baba Studio’ dari platform digital 
Tokopedia. 

“Materinya sangat bagus, tak hanya memberikan soal e-commerce, tapi juga pengenalan Search 
Engine Optimization (SEO). Saya puas sekali, karena videonya bisa diputar ulang jika ingin dilihat 
kembali. Kemampuan digital saya sangat berkembang di usia seperti ini. Saya merasa Program 
Prakerja ini memanusiakan manusia,” kata Rully. 
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Narasumber 

positive - Peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI (N/A) WFH (work from home) tidak 
berpengaruh terhadap produktivitas pekerja karena 78 persen pekerja yang WFH menyatakan 
tetap produktif 

 

Ringkasan 

Pandemi masih belum usai. Terlebih beberapa waktu belakangan, tepatnya pasca Hari Raya 
Lebaran 2021, kasus Covid-19 di Indonesia saat ini, khususnya di Jakarta dan pulau Jawa 
mengalami peningkatan yang signifikan. Survey yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI), Kementerian Ketenagakerjaan dan Universitas Indonesia, mengungkapkan 
sebanyak 78 persen pekerja mengaku tetap produktif meskipun bekerja dari rumah (work from 
home). 

 

MANFAAT LAYANAN DIGITAL BAGI DUNIA BISNIS DI MASA PANDEMI 

Pandemi masih belum usai. Terlebih beberapa waktu belakangan, tepatnya pasca Hari Raya 
Lebaran 2021, kasus Covid-19 di Indonesia saat ini, khususnya di Jakarta dan pulau Jawa 
mengalami peningkatan yang signifikan. 

Aktivitas bekerja, belajar dan beribadah dari rumah mulai kembali digalakkan oleh berbagai 
lembaga baik pemerintah maupun swasta demi menekan laju penyebaran Covid-19. Masyarakat 
diimbau untuk kembali melakukan segala aktivitas dari rumah saja. 

Dan seperti diketahui, dalam situasi seperti saat ini, teknologi menjadi semakin dibutuhkan untuk 
menunjang berbagai aktivitas dan kebutuhan di tengah pandemi. 

Tidak bisa dipungkiri juga, pandemi Covid-19 yang melanda sejak pertengahan Maret 2020 
membuat banyak bisnis kehilangan omzet. 

Tidak sedikit dibutuhkan usaha ekstra keras bagi bisnis untuk bertahan di tengah ketidakpastian. 
Digitalisasi menjadi salah satu upaya untuk survive yang paling disarankan. 
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Meski banyak hal dilakukan secara daring atau online termasuk bekerja dan menjalankan bisnis, 
hal tersebut tidak terlalu berdampak pada produktivitas. 

Survey yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian 
Ketenagakerjaan dan Universitas Indonesia, mengungkapkan sebanyak 78 persen pekerja 
mengaku tetap produktif meskipun bekerja dari rumah (work from home). 

“WFH (work from home) tidak berpengaruh terhadap produktivitas pekerja karena 78 persen 
pekerja yang WFH menyatakan tetap produktif," kata peneliti dari Pusat Penelitian 
Kependudukan LIPI. 

Upaya digitalisasi saat pandemi bisa menjadi kemudahan yang sangat dibutuhkan masyarakat. 
Ketika mereka tidak bisa keluar rumah dengan bebas, tentu pergerakan mereka jadi terbatas. 
Namun, ketika banyak bidang sudah melakukan digitalisasi maka masyarakat masih tetap bisa 
mengaksesnya meskipun sedang di rumah aja. 

Sehingga dengan adanya perubahan perilaku masyarakat yang cenderung semakin maju dan 
melek teknologi, maka kebutuhan akan layanan digital pun akan semakin dibutuhkan. 

Keuntungan Layanan Digital 

Bagi dunia bisnis, dapat memberikan layanan digital bagi para konsumen menjadi suatu 
keharusan. Pertimbangan perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu alasan utama 
sektor bisnis harus beradaptasi dengan layanan digital. 

Sebagai contoh, jika sebelumnya banyak orang lebih sering berbelanja kebutuhan dapur di pasar 
atau supermarket, sekarang ada banyak kalangan yang lebih memilih melakukan pembelian di 
toko online. 

Tidak hanya layanan digital untuk kebutuhan sehari-hari, digitalisasi juga mulai berkembang di 
sektor lainnya, seperti pelaporan pajak, yang tentunya akan memudahkan para pelaku bisnis 
dalam melakukan pelaporan pajak. 

Sekarang wajib pajak dalam hal ini pelaku bisnis dapat ikut menikmati kemudahan proses 
pelaporan pajak melalui layanan digital. Hal ini yang dioptimalkan oleh OnlinePajak selaku 
penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) di Indonesia. 

Apa itu OnlinePajak? 

Proses manual pengelolaan invoice & faktur pajak di saat social distancing dan WFH sekarang 
ini bisa menghambat produktivitas dan arus kas bisnis, terutama dalam hal penagihan dan 
pembayaran invoice. 

Sehingga, OnlinePajak menyediakan solusi terbaik yang memudahkan prosedur dan proses 
pembayaran faktur pajak yang kompleks menjadi lebih mudah sehingga mempercepat proses 
tanpa menghambat transaksi bisnis. 

OnlinePajak merupakan penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) di Indonesia yang terdaftar 
dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Didirikan sejak September 2014, OnlinePajak membantu pemerintah dalam menyederhanakan 
sistem perpajakan di Indonesia lewat layanan yang mudah, terjangkau, dan terintegrasi. 

Selain melakukan proses hitung, setor, dan lapor pajak berbagai macam pajak melalui fitur 
payroll, e-Filing, e-Billing, e-Bupot, validasi status wajib pajak, e-SPT, dan e-Registrasi OP 
Karyawan, OnlinePajak juga menawarkan layanan pembuatan, penerbitan dan pengiriman 
invoice beserta faktur pajak elektronik terintegrasi dalam 1 aplikasi melalui fitur e-Faktur. 
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Mengapa wajib pajak harus menggunakan e-Faktur OnlinePajak? 

e-Faktur OnlinePajak merupakan sistem pengelolaan pajak berbasis web yang terintegrasi ke 
akuntansi dengan koneksi host-to-host DJP sehingga mempermudah proses perpajakan dan 
membuat alur kerja jadi lebih efektif. Layanan ini dirancang untuk menyederhanakan 
administrasi perpajakan Anda. 

Selain itu, ada berbagai hal yang dapat e-Faktur OnlinePajak lakukan yang dapat lebih 
memudahkan Anda dalam pelaporan pajak, di antaranya: 

Invoice dan faktur pajak 1 dalam aplikasi 

Buat dan kirim invoice dan faktur pajak dalam 1 aplikasi terintegrasi tanpa perlu berpindah-
pindah aplikasi lain. 

Kirim invoice & faktur pajak otomatis 

Lacak pengiriman invoice dan faktur secara otomatis melalui email dan terima notifikasi ketika 
lawan transaksi telah membukanya. 

Faktur Pembelian Terekam Otomatis 

Draft faktur pajak pembelian akan ada secara otomatis dalam akun Anda. Tidak perlu lagi 
memasukkannya secara manual. 

Validasi NPWP 

Periksa NPWP lawan transaksi secara otomatis sebelum membuat e-Faktur untuk urusan 
administrasi yang lebih efektif. 

Alokasi NSFP Otomatis 

Masukkan seri NSFP dan sistem akan mengalokasikannya secara otomatis. 

QR Code Scanner 

Unggah faktur pajak pembelian Anda dengan lebih mudah menggunakan QR Code Scanner. 

Rekonsiliasi 

Dapatkan laporan rekonsiliasi untuk PPN Anda secara otomatis. Lihat selengkapnya di sini. 

Anda juga bisa melihat daftar e-Faktur OnlinePajak gratis di sini. 

Selain itu, e-Faktur OnlinePajak juga memberikan layanan pembuatan dan penerbitan invoice 
beserta faktur pajak, penghitungan PPN secara otomatis, pengelolaan dan manajemen nota retur 
faktur pajak (masukan dan keluaran), dan penyampaian SPT Masa PPN. 

Pengelolaan faktur pajak untuk bisnis Anda pun kini menjadi lebih mudah dan nyaman karena 
dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 

Jadi, dengan adanya perkembangan teknologi hal ini pun membuat layanan masyarakat dapat 
diakses dengan lebih mudah dan praktis. Sehingga tidak ada hambatan yang berarti untuk tetap 
menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan patuh akan pajak. 
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Judul Denni Purbasari: Kartu Prakerja Telah Dinyatakan 'Clean and Clear' 
Oleh KPK 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/denni-purbasari-kartu-prakerja-telah-
dinyatakan-clean-and-clear-oleh-kpk 

Jurnalis fri 

Tanggal 2021-06-29 15:39:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Denni Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana kartu prakerja) Pada 2 Maret 
2021, KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan mengirimkan 
surat yang menyatakan bahwa Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah 
mengimplementasikan seluruh rencana aksi dan saran KPK dan dinyatakan clear and clear 

positive - Denni Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana kartu prakerja) Studi Bank 
Dunia menyebutkan bahwa pelatihan tidak menjadi prioritas, baik bagi pekerja maupun 
perusahaan. Oleh karena itu, Kartu Prakerja hadir untuk memberikan beasiswa pelatihan 
keterampilan kerja 

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

 

Ringkasan 

Program Kartu Prakerja dalam pelaksanaannya telah dinyatakan 'clean and clear' oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Program Kartu Prakerja juga telah dikawal dan diaudit 
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Pada tahap awal pelaksanaan program, konsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) juga telah dilakukan. 

 

DENNI PURBASARI: KARTU PRAKERJA TELAH DINYATAKAN 'CLEAN AND CLEAR' 
OLEH KPK 

JAKARTA - Program Kartu Prakerja dalam pelaksanaannya telah dinyatakan 'clean and clear' oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Program Kartu Prakerja juga telah dikawal dan 
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diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). 

Pada tahap awal pelaksanaan program, konsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) juga telah dilakukan. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni 
Puspa Purbasari saat menjadi narasumber Focus Group Discussion bertema 'Dinamika 
Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Negara di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus 
Pengelolaan Program Kartu Prakerja' yang digelar Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 
Badan Keahlian DPR RI, Senin (28/6) yang lalu. 

"Pada 2 Maret 2021, KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan 
mengirimkan surat yang menyatakan bahwa Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah 
mengimplementasikan seluruh rencana aksi dan saran KPK dan dinyatakan clear and clear," kata 
Denni Purbasari seperti dilansir dalam siaran pers pada Selasa (29/6). 

Denni juga menjelaskan per 31 Maret 2021, saldo dana Kartu Prakerja tahun 2020 Rp 0,- karena 
semua sisa saldo telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Sisa saldo positif 
yang sempat ada pada Januari-Maret tahun 2021 disebabkan oleh insentif yang harus dibayar 4 
bulan berturut-turut dan ada yang melewati 31 Desember 2020. Namun ini diperbolehkan dalam 
Peraturan Menteri Keuangan 25/2020. 

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

"Studi Bank Dunia menyebutkan bahwa pelatihan tidak menjadi prioritas, baik bagi pekerja 
maupun perusahaan. Oleh karena itu, Kartu Prakerja hadir untuk memberikan beasiswa 
pelatihan keterampilan kerja," tegas Deputi Ekonomi Kepala Staf Kepresidenan 2015-2020 ini. 

Data hingga 27 Juni 2021, selama 17 gelombang pembukaan program, Kartu Prakerja telah 
menjaring 65,60 juta pendaftar di situs prakerja.go.id. 

Dari jumlah ini, 30 juta orang terverifikasi. Setelah melalui beberapa seleksi termasuk filtering 
NIK dari K/L, sebanyak 8,28 juta orang menjadi penerima Kartu Prakerja. 

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

Fakta menggembirakan lain, dari 35 persen penerima Kartu Prakerja tahun 2020 yang 
sebelumnya tidak bekerja kini telah bekerja, baik sebagai karyawan, wirausaha, maupun 
freelancer. Demikian pula di semester 1 2021, 29 persen dari 89 persen penerima Kartu Prakerja 
yang awalnya tidak bekerja pada Januari 2021 saat disurvey telah bekerja. 

Survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 juga menemukan sebanyak 90,97 
persen peserta mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat setelah menyelesaikan 
pelatihan. Selain manfaat peningkatan keterampilan, insentif pascapelatihan dimanfaatkan 
dengan baik oleh penerima Kartu Prakerja. 

Sebanyak 95 persen peserta menggunakan insentif untuk kebutuhan pangan, 74 persen untuk 
membayar listrik dan air, 70 persen untuk modal usaha, 64 persen untuk membeli bensin/solar 
serta 61 persen untuk membeli pulsa/paket internet. 
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Judul Manajemen Pelaksana tegaskan Kartu Prakerja telah dinyatakan `clean 
and clear` oleh KPK 

Nama Media elshinta.com 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/238821/2021/06/29/manajemen-
pelaksana-tegaskan-kartu-prakerja-telah-dinyatakan-clean-and-clear-
oleh-kpk- 

Jurnalis Sigit Kurniawan 

Tanggal 2021-06-29 15:05:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Denni Purbasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana kartu prakerja) Pada 2 Maret 
2021, KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan mengirimkan 
surat yang menyatakan bahwa Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah 
mengimplementasikan seluruh rencana aksi dan saran KPK dan dinyatakan clear and clear 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO kartu Pra Kerja) Studi Bank Dunia 
menyebutkan bahwa pelatihan tidak menjadi prioritas, baik bagi pekerja maupun perusahaan. 
Karena itulah, Kartu Prakerja hadir untuk memberikan beasiswa pelatihan keterampilan kerja 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO kartu Pra Kerja) Dana insentif Prakerja 
pada tahun 2020 telah kami salurkan sebesar Rp.13,36 triliun, sementara pada semester 
pertama 2021 sejumlah Rp.5,77 triliun 

neutral - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO kartu Pra Kerja) Sangat manusiawi, bagi 
orang susah di masa pandemi perlu biaya untuk menopang kebutuhan hidupnya. Tapi kami 
tegaskan bahwa aturan program ini adalah, untuk mendapatkan insentif, peserta harus 
menyelesaikan pelatihan terlebih dulu 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO kartu Pra Kerja) Teknologi digital 
membuat kami bekerja sangat efisien. Korupsi susah dilakukan karena ada jejak digital. Di 
Prakerja, semua berlangsung secara non tunai. Pendaftaran pun langsung, melalui situs. Tidak 
ada broker, amplop ucapan terima kasih, dan hal-hal seperti itu. Semua sangat transparan 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO kartu Pra Kerja) Prakerja hanya salah 
satu program pelatihan kerja yang disediakan Pemerintah. Program pelatihan kerja lainnya 
seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas di Kementerian Ketenagakerjaan, pelatihan 
kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pelatihan oleh Diklat Kementerian 
Perindustrian dan lain-lain masih tetap berjalan 



 

94 
 

positive - Rully Sofyan (Penerima Kartu Prakerja Gelombang IV) Saya merasakan manfaat besar 
menjadi penerima Kartu Prakerja. Saya bisa kasih nilai antara 8 hingga 9, terlepas dari beberapa 
perbaikan yang harus dilakukan 

positive - Rully Sofyan (Penerima Kartu Prakerja Gelombang IV) Materinya sangat bagus, tak 
hanya memberikan soal e-commerce, tapi juga pengenalan Search Engine Optimization (SEO). 
Saya puas sekali, karena videonya bisa diputar ulang jika ingin dilihat kembali. Kemampuan 
digital saya sangat berkembang di usia seperti ini. Saya merasa Program Prakerja ini 
memanusiakan manusia 

 

Ringkasan 

Dalam pelaksanaannya, Program Kartu Prakerja telah dinyatakan `clean and clear` oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Program Kartu Prakerja juga telah dikawal dan diaudit 
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Pada tahap awal pelaksanaan program, konsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) juga telah dilakukan. 

 

MANAJEMEN PELAKSANA TEGASKAN KARTU PRAKERJA TELAH DINYATAKAN 
`CLEAN AND CLEAR` OLEH KPK 

Dalam pelaksanaannya, Program Kartu Prakerja telah dinyatakan 'clean and clear' oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Program Kartu Prakerja juga telah dikawal dan diaudit 
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Pada tahap awal pelaksanaan program, konsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) juga telah dilakukan. 

Penekanan itu disampaikan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja 
Denni Puspa Purbasari saat menjadi narasumber Focus Group Discussion bertema 'Dinamika 
Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Negara di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus 
Pengelolaan Program Kartu Prakerja' yang digelar Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 
Badan Keahlian DPR RI, Senin (28/6) yang lalu. 

"Pada 2 Maret 2021, KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan 
mengirimkan surat yang menyatakan bahwa Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah 
mengimplementasikan seluruh rencana aksi dan saran KPK dan dinyatakan clear and clear," kata 
Denni Purbasari, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi, Selasa (29/6). 

Dalam kesempatan ini, Denni juga menjelaskan bahwa per 31 Maret 2021, saldo dana Kartu 
Prakerja tahun 2020 Rp 0,- karena semua sisa saldo telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum 
Negara (RKUN). Sisa saldo positif yang sempat ada pada Januari-Maret tahun 2021 disebabkan 
oleh insentif yang harus dibayar 4 bulan berturut-turut dan ada yang melewati 31 Desember 
2020. Namun ini diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 25/2020. 

Menurut Denni, Program Kartu Prakerja hadir untuk menjawab dua tantangan besar dunia 
ketenagakerjaan kita, yakni terbatasnya lapangan kerja serta rendahnya produktivitas akibat 
'skill gap' antara kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan sumber daya manusia kita. Survey BPS 
menunjukkan dari 135 juta angkatan kerja kita, 90 persen diantaranya belum pernah mengikuti 
pelatihan dengan sertifikat. 
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"Studi Bank Dunia menyebutkan bahwa pelatihan tidak menjadi prioritas, baik bagi pekerja 
maupun perusahaan. Karena itulah, Kartu Prakerja hadir untuk memberikan beasiswa pelatihan 
keterampilan kerja," tandas Deputi Ekonomi Kepala Staf Kepresidenan 2015-2020 ini. 

Data hingga 27 Juni 2021, selama 17 gelombang pembukaan program, Kartu Prakerja telah 
menjaring 65,60 juta pendaftar di situs prakerja.go.id. Dari jumlah ini, 30 juta orang terverifikasi. 
Setelah melalui beberapa seleksi termasuk filtering NIK dari K/L, sebanyak 8,28 juta orang 
menjadi penerima Kartu Prakerja. 

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

Fakta menggembirakan lain, dari 35 persen penerima Kartu Prakerja tahun 2020 yang 
sebelumnya tidak bekerja kini telah bekerja, baik sebagai karyawan, wirausaha, maupun 
freelancer. Demikian pula di semester 1 2021, 29 persen dari 89 persen penerima Kartu Prakerja 
yang awalnya tidak bekerja pada Januari 2021 saat disurvey telah bekerja. 

Survey Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 juga menemukan sebanyak 90,97 
persen peserta mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat setelah menyelesaikan 
pelatihan. 

Selain manfaat peningkatan keterampilan, insentif pascapelatihan dimanfaatkan dengan baik 
oleh penerima Kartu Prakerja. Sebanyak 95 persen peserta menggunakan insentif untuk 
kebutuhan pangan, 74 persen untuk membayar listrik dan air, 70 persen untuk modal usaha, 64 
persen untuk membeli bensin/solar serta 61 persen untuk membeli pulsa/paket internet. 

Denni pun menjelaskan, kalau Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa 45 persen 
penerima Kartu Prakerja motivasinya disebut untuk mengejar insentif, maka tidak ada yang salah 
dengan itu. "Sangat manusiawi, bagi orang susah di masa pandemi perlu biaya untuk menopang 
kebutuhan hidupnya. Tapi kami tegaskan bahwa aturan program ini adalah, untuk mendapatkan 
insentif, peserta harus menyelesaikan pelatihan terlebih dulu," kata doktor ekonomi lulusan 
University of Colorado at Boulder Amerika Serikat ini. 

Tak lupa Denni menggarisbawahi bahwa sistem digital 'end to end' program Kartu Prakerja, 
dapat meminimalisir tindak pidana korupsi. "Teknologi digital membuat kami bekerja sangat 
efisien. Korupsi susah dilakukan karena ada jejak digital. Di Prakerja, semua berlangsung secara 
non tunai. Pendaftaran pun langsung, melalui situs. Tidak ada broker, amplop ucapan terima 
kasih, dan hal-hal seperti itu. Semua sangat transparan," ungkap Denni. 

Di akhir diskusi, Denni mengingatkan, berbagai persoalan ketenagakerjaan tak bisa solusinya 
ditumpukan hanya pada Program Kartu Prakerja. "Prakerja hanya salah satu program pelatihan 
kerja yang disediakan Pemerintah. Program pelatihan kerja lainnya seperti Balai Latihan Kerja 
(BLK) dan BLK Komunitas di Kementerian Ketenagakerjaan, pelatihan kerja di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, pelatihan oleh Diklat Kementerian Perindustrian dan lain-lain masih 
tetap berjalan," katanya. 

Selain Denni Purbasari, diskusi ini juga menghadirkan Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi 
Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan BPKP Bram Brahmana, Wakil Dekan Akademik, Riset 
dan Kemahasiswaan FEB UNS Surakarta Izza Marfuha, Ketua Prodi Magister Ekonomi FEB 
Universitas Trisakti Rinaldi Rustam, serta Rully Sofyan selaku salah seorang penerima Manfaat 
Program Kartu Prakerja. 

"Saya merasakan manfaat besar menjadi penerima Kartu Prakerja. Saya bisa kasih nilai antara 
8 hingga 9, terlepas dari beberapa perbaikan yang harus dilakukan," kata Rully Sofyan, seorang 
advokat berusia 57 tahun dari Jakarta Timur, yang menjadi penerima Kartu Prakerja Gelombang 
IV. 
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Rully merasa mendapat keterampilan baru dengan mengikuti pelatihan 'Membuat Web 
Ecommerce dengan Wordpress' melalui lembaga pelatihan 'Baba Studio' dari platform digital 
Tokopedia. 

"Materinya sangat bagus, tak hanya memberikan soal e-commerce, tapi juga pengenalan Search 
Engine Optimization (SEO). Saya puas sekali, karena videonya bisa diputar ulang jika ingin dilihat 
kembali. Kemampuan digital saya sangat berkembang di usia seperti ini. Saya merasa Program 
Prakerja ini memanusiakan manusia," kata Rully. 
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Judul Aktivis Buruh Migran Bawa Keranda Mayat ke Kantor Pemkot dan DPRD 
Kota Malang 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Kasus PMI Asal Malang 

Halaman/URL https://kumparan.com/tugumalang/aktivis-buruh-migran-bawa-
keranda-mayat-ke-kantor-pemkot-dan-dprd-kota-malang-1w2HksPqJDd 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Dian Nuriati (Media Center SBMI Malang) Namun, hal ini tidak ditangkap Wali Kota. 
Malah justru berjabat tangan mesra. Pernyataan yang dilontarkan justru terkesan membela PT 
CKS yang padahal track record di kasus ketenagakerjaan sudah banyak terjadi, 

neutral - Sutiaji (Wali Kota Malang) Apa yang saya katakan hari pertama itu formalitas saja. Soal 
izin, memang sudah legal, resmi. Saya tanya prosentase charge, ditunjukkan dokumennya juga 
20 persen, 

 

Ringkasan 

Gelombang dukungan penanganan kasus buruh migran di BLK-LN PT CKS Malang terus mengalir 
dari banyak pihak. Terbaru, massa aksi dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang Raya 
menggelar aksi solidaritas di bundaran Alun-Alun Tugu Malang, Selasa (29/6/2021). Dalam aksi 
ini, mereka kecewa atas sikap Wali Kota Malang Sutiaji dan juga anggota DPRD Kota Malang 
yang seolah acuh atas tragedi di PT CKS ini. Bentuk kekecewaan ini dimanifestasikan dalam 
bentuk keranda mayat bertuliskan 'Matinya Nurani Sutiaji dan DPRD Kota Malang'. 

 

AKTIVIS BURUH MIGRAN BAWA KERANDA MAYAT KE KANTOR PEMKOT DAN DPRD 
KOTA MALANG 

MALANG - Gelombang dukungan penanganan kasus buruh migran di BLK-LN PT CKS Malang 
terus mengalir dari banyak pihak. Terbaru, massa aksi dari Serikat Buruh Migran Indonesia 
(SBMI) Malang Raya menggelar aksi solidaritas di bundaran Alun-Alun Tugu Malang, Selasa 
(29/6/2021). 

Dalam aksi ini, mereka kecewa atas sikap Wali Kota Malang Sutiaji dan juga anggota DPRD Kota 
Malang yang seolah acuh atas tragedi di PT CKS ini. Bentuk kekecewaan ini dimanifestasikan 
dalam bentuk keranda mayat bertuliskan 'Matinya Nurani Sutiaji dan DPRD Kota Malang'. 



 

98 
 

Tak hanya itu, keranda mayat itu pun digotong dan lalu diletakkan di depan pintu masuk DPRD 
Kota Malang dan depan Kantor Balai Kota Malang.Seperti diketahui, nekat kaburnya 5 buruh 
migran itu adalah bentuk upaya mereka menyelamatkan diri dari situasi buruk dalam asrama. 

''Namun, hal ini tidak ditangkap Wali Kota. Malah justru berjabat tangan mesra. Pernyataan yang 
dilontarkan justru terkesan membela PT CKS yang padahal track record di kasus ketenagakerjaan 
sudah banyak terjadi,'' terang Media Center SBMI Malang, Dian Nuriati di sela aksi. 

Padahal yang harus dibela adalah pahlawan devisa yakni buruh migran. Bukan PT penyalur kerja 
buruh migrannya. Terlebih, lanjut dia, temuan BP2MI juga sudah jelas, ada banyak pelanggaran 
disana. Lalu, dari Disnaker sendiri juga bilang izin di BLK-LN ini tidak lengkap. 

Pelanggaran dalam hal ini yang mayoritas disoroti adalah kasus overcharging. Dimana buruh 
migran harus membayar ganti rugi jasa penempatan kerja di luar negeri dengan biaya 2-3 kali 
lipat dari peraturan yang ada di UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (PPMI). 

''Itu adalah pemerasan, eksploitasi yang seolah terus dibiarkan dan tidak terselesaikan sampai 
sekarang,'' tegas dia. 

Tak sepakat soal hal ini, SBMI sendiri bahkan sudah menyurati anggota dewan secara terbuka 
untuk menggelar hearing membahas hal inI. Namun surat Hearing terbuka yang ditujukan ke 
Komisi D itu tak digubris. 

''Melihat hal itu kita heran, ada apa? Apa ada upeti sampe segitunya sikap pemerintah? Malah 
justru mendiskreditkan buruh migran, seolah-olah mereka kabur karen diprovokasi pihak luar. 
Kan aneh,'' tuturnya heran. 

Dari aksi ini diharapkan ada langkah proaktif dari Wali Kota Malang dan juga DPRD Kota Malang 
untuk ikut mengawal pengusutan kasus ini. Dari pihak polisi, kata dia juga masih terus 
menyelidiki kasus ini. 

''Tapi kami melihat sudah mulai menggantung kasus ini. Kami mendesak Wali Kota Malang 
mengusut tuntas kasus ini. Buktikan bahwa Pemkot Malang dan DPRD berpihak pada rakyat,'' 
harapnya. 

Selain itu, mereka juga menuntut Wali Kota untuk menggelar debat publik terkait nasib buruh 
pekerja migran selama ini. Sebagai bentuk pemimpin yang membela kepentingan rakyat kecil. 

Sementara itu Wali Kota Malang Sutiaji angkat bicara usai dihadiahi keranda mayat pada aksi 
solidaritas oleh aktivis buruh migran yang tergabung dalam Serikar Buruh Migran Indonesia 
(SBMI) Malang Raya, Selasa (29/6/2021). 

Dihadapan massa aksi, secara prinsip, orang nomor satu di Kota Malang ini berkomitmen untuk 
menutup izin operasional PJTKI ini jika memang terbukti ada pelanggaran. Dia menegaskan, 
dirinya tidak ada tendensi dan kepentingan apa-apa. 

''Apa yang saya katakan hari pertama itu formalitas saja. Soal izin, memang sudah legal, resmi. 
Saya tanya prosentase charge, ditunjukkan dokumennya juga 20 persen,'' jelasnya pada massa 
aksi. 

''Tapi kalau memang ada temuan baru lagi, seperti kasus pelanggaran ke calon buruh migran ini 
misal, ya kenapa tidak. Saya bisa tutup. Soal itu bukan domain kami, memang masih diselidiki 
kepolisian,'' tambahnya. 
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Jika memang dugaan pelanggaran itu terbukti sah secara klausul hukum, Sutiaji tegas akan 
menutup izin operasional PJTKI itu di hari itu juga. Bukan tidak mungkin, lanjut dia, bahwa yang 
disampaikan manajemen waktu itu hanya sebatas pencitraan saja. 

'''Bisa jadi apa yang dilaporkan selama ini hanya baik-baiknya saja. Jika begitu, bisa terindikasi 
ke arah kebohongan publik. Lalu terbukti ada pidana, pasti kita akan tutup,'' tegasnya. 

Sebab itu, pria kelahiran Lamongan ini berharap massa aksi bersabar. Kasus ini juga jadi prioritas 
utama kepolisian untuk diusut. Masih dalam tahap investigasi dan secepatnya dilakukan gelar 
perkara. 

Seperti kasus penganiayaan Bos The Nine kemarin, dicontohkan Sutiaji, adalah bentuk komitmen 
aparat menegakkan hukum seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. 

''Saya tegaskam lagi, kami tidak ada keberpihakan pada siapapun. Kami berpihak kepada 
kepentingan rakyat. Ketika rakyat tertindas maka, kami terdepan membela rakyat,'' pungkasnya. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Usman (Ketua MK) Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima 

neutral - Suhartoyo (Hakim Konstitusi) Seandainya benar Vindra Whindalis mewakili Sekretaris 
Jenderal hanya bertindak untuk atas nama organsiasi terbatas terkait administrasi organisasi. 
Permohonan KSBSI tidak diwakili oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum. 
Mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan 
permohonan a quo 

neutral - Anwar Usman (Ketua MK) Menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan 
pemohon, menyatakan permohonan 9/PUU-XIX/2021 mengenai permohonan penguian UU 
Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 ditarik kembali, menyatakan pemohon 
tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo 

 

Ringkasan 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11/2020 
tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). 
Menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena ketua umum dari 
organisasi KSBSI yakni Prof. Mochtar Pakpahan meninggal dunia setelah mengajukan 
permohonan a quo. 

 

MK TOLAK UJI MATERI UU CIPTAKER YANG DIAJUKAN KSBSI 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11/2020 
tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). 
Menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena ketua umum dari 
organisasi KSBSI yakni Prof. Mochtar Pakpahan meninggal dunia setelah mengajukan 
permohonan a quo. 
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"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam 
sidang putusan perkara Nomor 109/PUU-XVIII/2020 yang dihadiri sembilan hakim konstitusi di 
Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/6). 

Karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah tidak 
mempertimbangkan pokok permohonan tersebut. Dalam pertimbangan Mahkamah yang 
dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo, yang berwenang mengajukan permohonan pengujian UU 
ke MK, atas nama organisasi secara absolut adalah ketua umum. 

Mahkamah, ujarnya, telah meminta penjelasan kepada kuasa hukum mengenai meninggalnya 
Prof. Mochtar Pakpahan selaku Ketua Umum KSBSI yang mewakili pemohon dalam persidangan. 
Lalu, kuasa hukum pemohon menerangkan nama Vindra Whindalis sebagai Sekretaris Jenderal 
organisasi menggantikan pemohon. 

Mahkamah menemukan fakta, ujar Suhartoyo, pada organisasi itu yang tercantum sebagai 
Sekretaris Jenderal adalah Bambang Hermanto, sehingga Mahkamah tidak dapat menemukan 
alat bukti lain yang membuktikan memang benar Vindra Whindalis merupakan Sekretaris 
Jenderal KSBSI periode 2018-2022. 

"Seandainya benar Vindra Whindalis mewakili Sekretaris Jenderal hanya bertindak untuk atas 
nama organsiasi terbatas terkait administrasi organisasi. Permohonan KSBSI tidak diwakili oleh 
pihak yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum. Mahkamah berpendapat pemohon 
tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo," ujar Suhartoyo. 

KSBSI mengajukan permohonan pengujian Pasal 81 angka 15, Pasal 81 angka 18, Pasal 81 angka 
19, Pasal 81 angka 26, Pasal 81 angka 27, Pasal 81 angka 37, Pasal 151 dan penjelasan Pasal 
81 angka 42, Pasal 1541 ayat 1 dan ayat 2, UU 11/2020 terhadap UUD 1945. Sementara itu, 
permohonan uji materil UU Cipta Kerja lain yakni perkara Nomor No.9/PUU-XIX/2021 yang 
diajukan oleh Herman Dambea, warga negara Indonesia, dinyatakan ditarik oleh pemohon pada 
9 Juni 2021. 

"Menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon, menyatakan permohonan 
9/PUU-XIX/2021 mengenai permohonan penguian UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja 
terhadap UUD 1945 ditarik kembali, menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonan a quo," ucap Hakim Konstitusi Anwar Usman.(OL-5). 
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Narasumber 

positive - Susanti (Seorang PMI) Terima kasih. Di sini kami dilayani dengan baik. Fasilitasnya 
oke, makanannya juga enak 

positive - Agus Setyawan (Seorang PMI) Tiga hari di sini enggak terasa karena pelayanannya 
baik. Cuma airnya saja kadang pelan. Selebihnya sih oke semua, kami bersyukur diterima dengan 
baik 

neutral - Suminten (Seorang PMI) Tadi pagi sudah di swab lagi. Semoga hasilnya negatif 

neutral - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Tempat isolasi di Gedung Diklat ASN ini 
kapasitasnya 85-100 orang dan dijaga oleh petugas gabungan dari TNI-Polri, BPBD, dan tenaga 
kesehatan. Pasien tidak boleh keluar dari lokasi, dan sebaliknya masyarakat dilarang masuk ke 
dalam 

 

Ringkasan 

Sejak sebulan lalu, Pemkab Banyuwangi telah melayani 514 pekerja migran yang datang ke 
Tanah Air. Dari jumlah itu, sebanyak 488 orang telah pulang ke rumah masing-masing setelah 
dinyatakan negatif berdasarkan tes PCR dan usai menjalani karantina. Saat ini, ada dua PMI 
yang masih positif dan menjalani isolasi. Sisanya menjalani karantina tapi sudah dinyatakan 
negatif. PMI yang baru datang ke Banyuwangi ditempatkan di Gedung Dormitory Atlet, setelah 
sebelumnya di Gedung Diklat ASN. 

 

CERITA PEKERJA MIGRAN SAAT JALANI KARANTINA DI BANYUWANGI 

Sejak sebulan lalu, Pemkab Banyuwangi telah melayani 514 pekerja migran yang datang ke 
Tanah Air. Dari jumlah itu, sebanyak 488 orang telah pulang ke rumah masing-masing setelah 
dinyatakan negatif berdasarkan tes PCR dan usai menjalani karantina. 
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Saat ini, ada dua PMI yang masih positif dan menjalani isolasi. Sisanya menjalani karantina tapi 
sudah dinyatakan negatif. PMI yang baru datang ke Banyuwangi ditempatkan di Gedung 
Dormitory Atlet, setelah sebelumnya di Gedung Diklat ASN. 

Susanti, salah seorang PMI yang baru saja pulang dari Singapura, telah menjalani karantina 
sejak Jumat (25/6). Meski harus tertunda bertemu keluarga, dia mengaku senang karena 
mendapat pelayanan baik dari petugas di tempat karantina. 

"Terima kasih. Di sini kami dilayani dengan baik. Fasilitasnya oke, makanannya juga enak," kata 
PMI asal Tembokejo, Kecamatan Muncar itu kepada wartawan, Selasa (29/6/2021). 

Hal yang sama juga diungkapkan Agus Setyawan, PMI yang baru pulang dari Brunei Darussalam. 
"Tiga hari di sini enggak terasa karena pelayanannya baik. Cuma airnya saja kadang pelan. 
Selebihnya sih oke semua, kami bersyukur diterima dengan baik," ujar Agus. 

Suminten, pekerja migran yang juga baru pulang dari Brunei Darussalam, menambahkan dirinya 
juga telah menjalani uji swab dan kini menunggu hasilnya. 

"Tadi pagi sudah di swab lagi. Semoga hasilnya negatif," kata Suminten. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan selain membikin pusat karantina pekerja 
migran, Banyuwangi juga menjadikan Gedung Diklat ASN sebagai tempat isolasi terpusat bagi 
pasien konfirmasi COVID-19 tanpa gejala (OTG), maupun pasien bergejala klinis ringan. 

Gedung Diklat ASN ini dilengkapi sejumlah fasilitas, mulai dari kamar yang bersih, fasilitas 
olahraga, Wi-Fi, dan sebagainya. Udara di sana sangat sejuk karena terletak di salah satu kaki 
Ijen. Suasananya juga mendukung untuk pemulihan pasien. 

"Tempat isolasi di Gedung Diklat ASN ini kapasitasnya 85-100 orang dan dijaga oleh petugas 
gabungan dari TNI-Polri, BPBD, dan tenaga kesehatan. Pasien tidak boleh keluar dari lokasi, dan 
sebaliknya masyarakat dilarang masuk ke dalam," tegas Ipuk. 
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Ringkasan 

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

 

KEMNAKER GANDENG PEMERINTAH AUSTRIA KEMBANGKAN BLK MARITIM 

INFO NASIONAL - Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Pemerintah Austria dalam 
mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Serang, Banten. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mendukung program prioritas Pemerintah dalam penguatan sektor maritim Indonesia. 

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

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

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

Sebagai informasi, selain di Serang, kerja sama pengembangan BLK Maritim juga dilakukan di 
Medan dan Makassar. Menaker Ida lebih lanjut menambahkan kerjasama Kemnaker dengan 
pemerintah Austria di BBPLK Serang ini merupakan pengembangan secara komprehensif atas 
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empat program kejuruan pelatihan yang saat ini sudah ada, yaitu teknik mekanik, las/ welding, 
listrik/ electric dan mekatronik, khususnya penguatan untuk kejuruan las dan listrik. 

Selain Pemerintah Austria, kerja sama ini didukung juga oleh Kementerian PPN/Bappenas dan 
Kementerian Keuangan. "Acara Groundbreaking, pembangunan workshop BLK Maritim BBPLK 
Serang, menandai juga langkah nyata Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian 
Ketenagakerjaan, dalam mencetak tenaga kerja unggul di sektor maritim," kata Ida. 

Sementara itu, Duta Besar Austria di Indonesia, Johannes Peterlik sangat mengapresiasi atas 
dibangunnya workshop pelatihan vokasi bidang maritim yang ada di BBPLK Serang ini. "Tentu 
saya akan sangat concern dan intens memantau perkembangan project ini setelah 
dilaksanakannya groundbreaking ini, hal ini yang tentu kedepannya akan berdampak baik bagi 
pekerja Indonesia nantinya khususnya bidang pariwisata maritime," kata Dubes Johannes. 

Menurutnya, proyek ini nantinya akan dapat mengedukasi masyarakat khususnya para pekerja 
tentang pentingnya penguasaan kompetensi bidang pariwisata maritim untuk bisa mengenalkan 
pariwisata kepada wisatawan. "Nantinya dari kerja sama ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi penting, bukan hanya bagi masyarakat sekitar BBPLK Serang, namun juga bagi industri 
welding dan elektrik Indonesia ke depannya," ucapnya.( . 

 

 

 

 

  



 

106 
 

Judul Jeritan Pedagang Warteg, Menanti Akhir dari PPKM Mikro 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend PPKM Skala Mikro 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4593928/jeritan-pedagang-
warteg-menanti-akhir-dari-ppkm-mikro 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-06-29 11:30:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Mukroni (Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara)) Ya, 
posisi kita kembali menjerit sekali nih mas setelah kehilangan pembeli dari kalangan kantoran. 
Karena kan Pemberlakuan PPKM Mikro untuk atasi Covid-19 juga membuat aturan Work From 
Home (WFH) ningkat jadi 75 persen 

negative - Mukroni (Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara)) Karena 
kan yang makan ke Warteg mungkin cuma sisa karyawan yang hanya 25 persen. Otomatis omzet 
kita turun drastis lah 

positive - Mukroni (Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara)) Karena 
kan kalau jam (operasional) dibatasi itu berpengaruh langsung terhadap pengurangan jumlah 
pembeli. Jadi, saat PPKM Mikro ini kegiatan ekonomi tetap bisa berlangsung tentunya dengan 
protokol kesehatan tadi 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Terkait 
dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro. Arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan 
penyesuaian diri akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli 2 minggu ke depan 

 

Ringkasan 

Pedagang Warung Tegal ( Warteg ) di Jakarta menjerit akibat larinya pembeli yang di dominasi 
oleh pekerja kantoran. Menyusul kembali diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro di seluruh wilayah Indonesia, termasuk ibu kota untuk 
memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. "Ya, posisi kita kembali menjerit sekali nih mas 
setelah kehilangan pembeli dari kalangan kantoran. Karena kan Pemberlakuan PPKM Mikro untuk 
atasi Covid-19 juga membuat aturan Work From Home (WFH) ningkat jadi 75 persen," jelas 
Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni saat dihubungi 
Merdeka.com, Selasa (29/6/2021). 
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JERITAN PEDAGANG WARTEG, MENANTI AKHIR DARI PPKM MIKRO 

Pedagang Warung Tegal ( Warteg ) di Jakarta menjerit akibat larinya pembeli yang di dominasi 
oleh pekerja kantoran. Menyusul kembali diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro di seluruh wilayah Indonesia, termasuk ibu kota untuk 
memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. 

"Ya, posisi kita kembali menjerit sekali nih mas setelah kehilangan pembeli dari kalangan 
kantoran. Karena kan Pemberlakuan PPKM Mikro untuk atasi Covid-19 juga membuat aturan 
Work From Home (WFH) ningkat jadi 75 persen," jelas Ketua Koordinator Komunitas Warung 
Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (29/6/2021). 

Mukroni melanjutkan, akibat peningkatan kebijakan WFH menjadi 75 persen di masa PPKM Mikro 
membuat jumlah karyawan yang juga konsumen setia warteg berkurang drastis. Imbasnya 
omzet penjualan warteg menjadi berkurang drastis. 

"Karena kan yang makan ke Warteg mungkin cuma sisa karyawan yang hanya 25 persen. 
Otomatis omzet kita turun drastis lah," terangnya. 

Kendati demikian, dia tidak merinci besaran penurunan omzet yang di maksud. 

Lebih lanjut, Mukroni berharap penerapan kebijakan PPKM Mikro di lapangan bisa lebih ramah 
terhadap kelompok UMKM, termasuk Warteg . Diantaranya tidak membatasi jam operasional 
bagi pelaku usaha yang kooperatif terhadap protokol kesehatan. 

"Karena kan kalau jam (operasional) dibatasi itu berpengaruh langsung terhadap pengurangan 
jumlah pembeli. Jadi, saat PPKM Mikro ini kegiatan ekonomi tetap bisa berlangsung tentunya 
dengan protokol kesehatan tadi," tekan Mukroni mengakhiri. 

Sebelumnya, Pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) skala Mikro yang akan berlaku mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Salah satunya, kegiatan 
Work From Office (WFO) atau bekerja di kantor hanya boleh 25 persen. 

"Terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro. Arahan Bapak Presiden tadi untuk 
melakukan penyesuaian diri akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli 2 minggu ke 
depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi 
pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (21/6). 

Hal tersebut dilakukan lantaran kasus Covid-19 menunjukkan tren kenaikan setelah lima pekan 
pasca liburan Idul Fitri, terutama di beberapa daerah yang sudah masuk Zona Merah. Oleh 
karena itu, untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19, Pemerintah melakukan tindakan 
yang cepat, dengan melakukan penguatan PPKM Mikro serta mendorong percepatan 
pelaksanaan vaksinasi. 

Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com. 
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Narasumber 

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

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

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

 

Ringkasan 

Puluhan tenaga kerja asing (TKA) asal China mendatangi Klinik Polres Lebak di Rangkasbitung 
pada Minggu (27/6/2021) untuk minta divaksin. Namun, permintaan mereka ditolak. Puluhan 
TKA asala China ini merupakan pekerja di perusahaan pemasangan kaca di daerah Juanda, 
Jakarta. Karena permintaan vaksin ditolak, mereka pun kembali ke Jakarta. 

 

PENJELASAN SATGAS COVID-19 LEBAK SOAL SEJUMLAH TKA ASAL CHINA MINTA 
DIVAKSIN TAPI DITOLAK 

Puluhan tenaga kerja asing (TKA) asal China mendatangi Klinik Polres Lebak di Rangkasbitung 
pada Minggu (27/6/2021) untuk minta divaksin. Namun, permintaan mereka ditolak. 

Puluhan TKA asala China ini merupakan pekerja di perusahaan pemasangan kaca di daerah 
Juanda, Jakarta. 

Karena permintaan vaksin ditolak, mereka pun kembali ke Jakarta. 
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Terkait dengan kejadian itu, Juru Bicara Satgas Covid-19 Lebak, Banten, dokter Firman 
Rahmatullah angkat bicara. 

Kata Firman, penolakan permintaan vaksinasi terhadap TKA asal China tersebut karena mereka 
tidak memiliki kartu tanda penduduk ( KTP ). 

Syarat vaksinasi, lanjutnya, harus menunjukkan KTP. Jika tidak punya KTP, tidak bisa menerima 
vaksin. 

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

Sebelumnya, kata Firman, banyak pekerja perusahaan asing datang untuk vaksinasi ke 
Rangasbitung. 

Karena mereka sudah menjadi WNI, dan sudah memiliki KTP, proses vaksinasi pun dilakukan. 

"Tadi juga ada dari perusahaan asing, sudah punya KTP domisili Tangerang, kita proses," ujarnya 
Sebelumnya diberitakan, sejumlah TKA asal China mendatangi Klinik Polres Lebak di 
Rangkasbitung, Senin (28/6/2021). 

Mereka datang ingin mendapatkan vaksin Covid-19. Namun, permintaan mereka ditolak lantaran 
tidak memilik kartu tanda penduduk (KTP). 

Mereka datang setelahh mendapat informasi dari bosnya bahwa vaksinasi di Rangkasbitung bisa 
untuk TKA, dengan syarat hanya menunjukkan paspor. 

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

Saat melihat lokasi, kata Hadi, ia sempat memberikan penjelasan kepada para TKA bahwa lokasi 
tersebut jauh. 

Namun, lanjutnya, para TKA itu tetap ingin mau datang. 

Karena tidak memiliki KTP, permintaan vaksin mereka pun ditolak dan mereka pun kembali ke 
Jakarta. 
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Narasumber 

positive - Ganip Warsito (Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19) Sesuai dengan hasil ratas 
(rapat terbatas) nanti akan dilakukan perubahan-perubahan terhadap Inmendagri (Instruksi 
Menteri Dalam Negeri) Nomor 14 Tahun 2021 yang sampai hari ini masih kita pedomani 

positive - Ganip Warsito (Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19) Untuk sektor-sektor 
ekonomi seperti mal ini hanya dioperasionalkan sampai jam 17.00 

negative - Ganip Warsito (Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19) Pembatasan mobilitas 
penduduk ini menjadi salah satu kunci dalam pengendalian Covid ini. Karena pembawa virus ini 
adalah manusia. Oleh karenanya, manusia inilah yang harus dibatasi mobilitasnya 

positive - Ganip Warsito (Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19) Sebelum kita bicara soal 
pembatasan hal yang lebih besar, pembatasan atau lockdown yang lebih besar, lockdown dulu 
individunya, lockdown dulu perorangannya dengan menggunakan masker 

 

Ringkasan 

Pemerintah bakal merevisi sejumlah aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) skala mikro. Salah satu aturan yang direvisi terkait dengan waktu operasional pusat 
perbelanjaan atau mal. Mal yang semula dapat beroperasi hingga pukul 20.00 akan dibatasi 
hingga pukul 17.00. 

 

ATURAN PPKM MIKRO AKAN DIREVISI, MAL HANYA BOLEH BEROPERASI HINGGA 
PUKUL 17.00 

Pemerintah bakal merevisi sejumlah aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) skala mikro. Salah satu aturan yang direvisi terkait dengan waktu operasional pusat 
perbelanjaan atau mal. Mal yang semula dapat beroperasi hingga pukul 20.00 akan dibatasi 
hingga pukul 17.00. 
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"Sesuai dengan hasil ratas (rapat terbatas) nanti akan dilakukan perubahan-perubahan terhadap 
Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) Nomor 14 Tahun 2021 yang sampai hari ini masih 
kita pedomani," kata Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito dalam rapat 
koordinasi yang ditayangkan YouTube Pusdalops BNPB, Senin (29/6). 

"Untuk sektor-sektor ekonomi seperti mal ini hanya dioperasionalkan sampai jam 17.00," 
tuturnya. 

Selain itu, kata Ganip, ada sejumlah aturan lain yang bakal diubah. Misalnya, restoran hanya 
dibolehkan buka dengan sistem takeaway atau dibungkus dan dibatasi hingga pukul 20.00. 

Kemudian, di daerah zona merah dan oranye Covid-19, perkantoran wajib menerapkan work 
from home (WFH) bagi 75% karyawan dan sebanyak 25% karyawan work from office (WFO). 

Ganip mengatakan, aturan-aturan itu bertujuan untuk menekan angka mobilitas penduduk. Ia 
menyebutkan, pembatasan mobilitas menjadi kunci utama pengendalian penularan virus corona. 

"Pembatasan mobilitas penduduk ini menjadi salah satu kunci dalam pengendalian Covid ini. 
Karena pembawa virus ini adalah manusia. Oleh karenanya, manusia inilah yang harus dibatasi 
mobilitasnya," ujarnya. 

Ganip pun mengingatkan masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan pencegahan Covid-
19. Apabila tidak ada kebutuhan mendesak, warga diimbau untuk tetap berada di rumah. 

Ia juga meminta semua pihak untuk disiplin menerapkan 3M, yakni memakai masker, mencuci 
tangan, dan menjaga jarak. 

"Sebelum kita bicara soal pembatasan hal yang lebih besar, pembatasan atau lockdown yang 
lebih besar, lockdown dulu individunya, lockdown dulu perorangannya dengan menggunakan 
masker," ucapnya. 

Ganip menyebutkan, upaya pengendalian pandemi Covid-19 butuh peran serta semua pihak, 
tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. 

Untuk diketahui, PPKM mikro di 34 provinsi di Tanah Air masih diterapkan hingga saat ini. 

Penguatan PPKM mikro berlaku sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021. 

Selama kebijakan tersebut berlangsung, terdapat sejumlah aturan pembatasan. 

Misalnya, kegiatan perkantoran di zona merah atau risiko tinggi Covid-19 wajib menerapkan WFH 
atau bekerja dari rumah bagi 75% karyawan. Karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau 
WFO hanya 25%. 

Kedua, kegiatan belajar mengajar di zona merah wajib dilakukan secara daring. Sementara itu, 
di zona lainnya, sekolah wajib mengikuti aturan yang telah diterapkan Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). 

Kemudian, kegiatan dine in atau makan di restoran, warung, kafe, hingga pedagang kaki lima 
serta kegiatan di pasar dan pusat perbelanjaan atau mal dibatasi hingga pukul 20.00 dengan 
jumlah pengunjung maksimal 25% dari kapasitas total. 

Sisanya dapat menggunakan sistem takeaway atau dibawa pulang. 

Selanjutnya, akan dilakukan penutupan sementara pada masjid, mushala, gereja, pura, dan 
tempat ibadah lainnya yang berada di zona merah Covid-19 sampai situasi dinyatakan aman. 
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Ringkasan 

Sebanyak 3.491 Pekerja Migran Indonesia yang tiba di Indonesia dari luar negeri sedang 
menjalani karantina Corona (Covid-19) di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta pada Selasa 
(29/6/2021). Hal tersebut didasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Penerangan 
Kogabwilhan I TNI, Kolonel Marinir Aris Mudian dalam keterangan tertulisnya. 

 

3.491 PEKERJA MIGRAN JALANI KARANTINA COVID-19 DI WISMA ATLET 
PADEMANGAN 

JAKARTA - Sebanyak 3.491 Pekerja Migran Indonesia yang tiba di Indonesia dari luar negeri 
sedang menjalani karantina Corona (Covid-19) di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta pada Selasa 
(29/6/2021). 

Hal tersebut didasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Penerangan Kogabwilhan I TNI, 
Kolonel Marinir Aris Mudian dalam keterangan tertulisnya. 

Tower 9 dan 10 Wisma Atlet Pademangan yang menjadi tempat karantina repatriasi atau Pekerja 
Migran Indonesia pada hari ini tercatat merawat 3.491 orang terdiri dari 1.752 laki-laki dan 1.739 
perempuan. Jumlah ini bertambah 166 orang dibandingkan hari sebelumnya 3.325 orang. 

Dari jumlah tersebut yang telah kembali ke domisili masing-masing sebanyak 300.353 orang. 
Sedangkan yang di karantina 13.596 orang terdiri dari 3.491 di RSD Wisma Atlet Pademangan, 
4.566 orang di hotel dan penginapan di Jakarta, serta 5.539 orang di RSDC-19 Wisma Atlet 
Kemayoran. 
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Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tarakan mendukung penuh pendidikan vokasi 
bersinergi dengan dunia usaha dan didukung oleh pemerintah, hal itu dikatakan Ketua Kadin 
Tarakan saat menghadiri pertemuan antara Politeknik Bisnis Kaltara dan Kepala Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Se Kaltara pada Kamis (24/6/2021) "Kami mendukung program Link 
and Match dari Kemendikbud, dimana program tersebut kerjasama antara dunia usaha, 
pendidikan dan pemerintah," ujar Ketua Kadin Tarakan, Effendy Gunardi, SE. Effendy menilai 
upaya tersebut dapat meminimalisir angka pengangguran pasca peserta didik atau juga 
mahasiswa usai dari bangku pendidikan. 

 

KADIN TARAKAN DUKUNG PENUH PENDIDIKAN WIRAUSAHA 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tarakan mendukung penuh pendidikan vokasi 
bersinergi dengan dunia usaha dan didukung oleh pemerintah, hal itu dikatakan Ketua Kadin 
Tarakan saat menghadiri pertemuan antara Politeknik Bisnis Kaltara dan Kepala Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Se Kaltara pada Kamis (24/6/2021) "Kami mendukung program Link 
and Match dari Kemendikbud, dimana program tersebut kerjasama antara dunia usaha, 
pendidikan dan pemerintah," ujar Ketua Kadin Tarakan, Effendy Gunardi, SE. 

Effendy menilai upaya tersebut dapat meminimalisir angka pengangguran pasca peserta didik 
atau juga mahasiswa usai dari bangku pendidikan. 

"Tapi kami berharap alangkah baiknya mahasiswa yang sudah selesai kuliah dapat menjadi 
pengusaha dan membuka lapangan kerja," sambungnya kepada benuanta.co.id. 

Bertempat di kampus Politeknik Bisnis Kaltara, Jalan Gajah Mada ia memastikan akan membuka 
pintu sinergi dengan dunia pendidikan, seperti halnya pengadaan seminar, diskusi publik tanpa 
berbayar dan ia bersedia membantu jalannya perizinan usaha bagi generasi muda. 

"Bila dunia pendidikan ingin MoU dengan kami (Kadin) tentu lebih baik, karena setiap industri 
punya mekanisme masing-masing," imbuh dia melalui pertemuan bersama Kepala SMK di 
Kaltara. 
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Pekerja garis depan adalah mereka yang bekerja di garda terdepan dan bersinggungan langsung 
dengan masyarakat. Tak hanya tenaga kesehatan, petugas keamanan, buruh produksi 
manufaktur, kurir antar-jemput barang, hingga kontraktor bangunan, termasuk pekerja garis 
depan. Dengan pekerjaan yang mengharuskan mereka bertemu dengan banyak orang, pandemi 
COVID-19 memberikan pengaruh yang signifikan. Jika sebelumnya pekerja garis depan dapat 
berkolaborasi dan bekerja sama secara langsung di lapangan, kini aktivitas menjadi terbatas. 

 

MEMBANGUN LINGKUNGAN KERJA YANG BAIK UNTUK PEKERJA GARIS DEPAN 

Pekerja garis depan adalah mereka yang bekerja di garda terdepan dan bersinggungan langsung 
dengan masyarakat. Tak hanya tenaga kesehatan, petugas keamanan, buruh produksi 
manufaktur, kurir antar-jemput barang, hingga kontraktor bangunan, termasuk pekerja garis 
depan. 

Dengan pekerjaan yang mengharuskan mereka bertemu dengan banyak orang, pandemi COVID-
19 memberikan pengaruh yang signifikan. Jika sebelumnya pekerja garis depan dapat 
berkolaborasi dan bekerja sama secara langsung di lapangan, kini aktivitas menjadi terbatas. 

Alhasil, terbatasnya ruang gerak pekerja garis depan menghambat beberapa alur pekerjaan 
perusahaan. Penelitian dari Harvard Business Review mengungkapkan 80 persen dari tenaga 
kerja global adalah pekerja garis depan. Jika terus dibiarkan, bayangkan berapa banyak 
malfungsi dan hambatan yang dialami bisnis? 

Berangkat dari permasalahan ini, guna mendukung tekad dan komitmen pekerja garis depan, 
penting bagi seluruh perusahaan untuk mengetahui cara tepat untuk membangun lingkungan 
kerja yang baik. Memberikan Kenyamanan dan Dukungan bagi Pekerja Garis Depan dalam 
Melakukan Rutinitas Kerjanya 

Selain menjaga kesehatan fisik, perusahaan juga harus memperhatikan kenyamanan pekerja 
garis depan dalam aktivitas sehari-hari, yakni dengan memberikan dukungan psikologis dan 
pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sekaligus independensi dalam bekerja. 
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Salah satu perusahaan multinasional berbasis teknologi terbesar di dunia, Microsoft, merasakan 
urgensi untuk melibatkan pekerja garis depan dalam pengembangan inovasi. 

Microsoft sadar bahwa selama ini pekerja garis depan sering dikesampingkan dalam pelatihan 
dan pemberian fasilitas berbasis teknologi. Namun dengan kebutuhan digitalisasi yang begitu 
pesat, Microsoft ingin mendistribusikan kemudahan lewat teknologi secara menyeluruh. 

Microsoft percaya, pekerjaan frontline workers akan lebih terasa nyaman dengan ketersediaan 
teknologi informasi, komunikasi, dan kolaborasi yang memadai. Dengan lingkungan dan ritme 
kerja yang nyaman, produktivitas para pekerja akan terbangun dengan sendirinya. 

Lewat salah satu produk unggulannya, Microsoft Teams, perusahaan teknologi informasi ini ingin 
memberikan dukungan bagi pekerja garis dengan dengan alat yang memudahkan rutinitas 
pekerjaan. 

Microsoft Teams bukan hanya sekadar ruang meeting atau sarana video call. Didukung oleh 
teknologi terkini, Microsoft Teams memiliki fitur untuk pengaturan jadwal kerja, pengajuan cuti, 
manajemen tugas berdasarkan prioritas, hingga alat komunikasi real time; semua dalam satu 
platform yang sama. Di dalam Microsoft Teams, terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan kinerja sekaligus melindungi pekerja garis depan. 

Fitur Shift misalnya, memungkinkan pekerja garis depan untuk mengatur jadwal kerja dengan 
mudah, membuat sistem absensi yang efisien, serta mengecek kehadiran kolega dari mana saja. 
Dalam fitur ini, mereka juga dapat melakukan pertukaran jadwal atau mengajukan cuti, di mana 
para manajer dapat secara real time melakukan proses approval, sehingga kolaborasi tim dapat 
berjalan lebih efektif. 

Selain itu, walaupun tidak intens bertemu seperti dulu, perusahaan atau sesama pekerja dapat 
memberikan dukungan lewat fitur chat, video call, dan Walkie Talkie. Jarak bukan lagi menjadi 
kendala karena fitur Walkie Talkie di Microsoft Teams menggunakan koneksi internet, sehingga 
pekerja juga mengurangi jumlah alat yang harus mereka bawa. 

Pekerja garis depan juga tak perlu membuang waktu untuk menghubungi atau menunggu 
balasan dari kantor. Dengan fitur Tasks dan File, setiap pekerja dapat mengecek dokumen dan 
memastikan daftar tugas yang harus diselesaikan dari hari ke hari. Secara dua arah, tim yang 
berada di kantor pun dapat mendistribusikan dan memantau pekerjaan dengan mudah. 

Microsoft Teams juga terhubung dengan fitur Komunitas Yammer yang memungkinkan seluruh 
anggota perusahaan, termasuk pekerja garis depan, untuk berbagi cerita dan pengumuman. 
Dalam Yammer, terdapat fitur Praise untuk memberikan pujian kepada sesama kolega, sehingga 
terciptalah lingkungan kerja yang mendukung satu sama lain. 

Dengan desain yang intuitif, Microsoft Teams mampu menyesuaikan beragam fitur dengan 
konfigurasi dan kebutuhan setiap perusahaan. Benar, perusahaan dapat merancang aplikasi dan 
sistem bot untuk mendukung alur kerja. 

Tidak ada kata terlambat untuk memulai! Mari gunakan kesempatan ini untuk membangun 
lingkungan kerja yang baik bagi semua orang, termasuk mereka yang tak pernah berhenti 
melayani masyarakat di barisan paling depan. 

Microsoft Teams telah dimanfaatkan oleh banyak perusahaan dari berbagai sektor industri di 
dunia. Jadi, tunggu apa lagi? Temukan solusi kerja yang inovatif dan kolaboratif di masa pandemi 
dalam Microsoft Teams. Info selengkapnya, lihat di sini. 
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Saya adalah mantan karyawan BCA dan telah bergabung dengan BCA sejak 2008. Saya 
mengundurkan diri pada 30 Maret 2020 karena diminta oleh BCA agar tidak melakukan PHK 
(Pemutusan Hubungan Kerja). BCA menjanjikan akan tetap memberikan pesangon dan hak saya 
yang diatur oleh PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan undang-undang. Seluruh pesangon dan 
hak saya tidak diberikan sepeser pun. Pesangon dipotong untuk melunasi sebagian pokok hutang 
KPR di BCA. 

 

MEMINTA KEJELASAN PESANGON YANG TIDAK DIBERIKAN KEPADA KARYAWAN 

Saya adalah mantan karyawan BCA dan telah bergabung dengan BCA sejak 2008. Saya 
mengundurkan diri pada 30 Maret 2020 karena diminta oleh BCA agar tidak melakukan PHK 
(Pemutusan Hubungan Kerja). 

BCA menjanjikan akan tetap memberikan pesangon dan hak saya yang diatur oleh PKB 
(Perjanjian Kerja Bersama) dan undang-undang. 

Atas niat baik dari BCA maka saya membuat surat pengunduran diri tersebut. Saya berniat akan 
berkarir dari nol lagi dengan modal pesangon. 

Alangkah sakit hatinya ketika seluruh pesangon dan hak saya tidak diberikan sepeser pun. 
Pesangon dipotong untuk melunasi sebagian pokok hutang KPR di BCA. 

Berbagai upaya saya memohon, namun BCA seperti tidak ada hati untuk membantu. Padahal 
saat itu pandemi Covid-19 sudah dimulai. Saya beruntung masih mendapatkan surat keterangan 
kerja, yakni surat paklaring. 

Sehingga masih dapat mencairkan JHT dari BPJS TK untuk membayar biaya-biaya rumah tangga 
keluarga (Istri, dua orang anak, orang tua yang sudah sakit dan kedua mertua saya). 

Rupanya, mencari kerja selama pademi Covid-19 tidak mudah. 
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Pada Juni 2020, keputusan sepihak yang dibuat oleh BCA sangat mengejutkan dan tidak masuk 
akal. Istri saya yang bekerja sebagai Customer Service BCA, secara sepihak juga diminta untuk 
mengajukan pengunduran diri sehingga BCA tidak perlu melakukan PHK. 

Alasan spesifik mengenai kesalahan juga tidak disebutkan. 

Informasinya hanya karena saya sebagai suami melakukan pelanggaran sehingga istri saya tidak 
dapat bekerja lagi di BCA. 

Kembali hal yang sama dilakukan oleh BCA kepada istri. Seluruh pesangon dan hak istri tidak 
diberikan sepeser pun. 

Pesangon dipotong kembali untuk mengurangi hutang pokok KPR di BCA. 

Padahal kami selalu membayar kewajiban tepat waktu. Kami juga beritikad baik untuk bisa 
menyelesaikan kewajiban dengan lancar. 

Lebih parah lagi dalam kasus istri saya, BCA dengan sengaja tidak memberikan surat keterangan 
kerja yang merupakan hak dari istri saya. 

BCA dengan sengaja menahan surat paklaring tersebut. BCA ingin mengambil dana JHT di BPJS 
TK milik istri saya untuk kembali dipotong ke pokok hutang KPR yang ada. 

Sejak 10 Juli 2020, istri saya mengundurkan diri. Berulang kali kami memohon dan bicara secara 
kekeluargaan agar surat paklaring bisa diberikan, namun sampai saat ini BCA bersikeras ingin 
mengambil dana JHT di BPJS TK. 

Bulan ini kami kembali memohon agar surat paklaring istri dapat diberikan karena dana JHT 
tersebut sangat dibutuhkan di masa pandemi. 

Ditambah lagi, kakek kami meninggal dunia sehingga tentu membutuhkan biaya pemakaman 
yang layak. 

Pihak BCA tidak memberikan respon dan seolah tidak memperdulikan hal ini. 

Istri saya telah bergabung dengan BCA sejak tahun 2009. Masa kerja lebih dari 10 tahun seolah 
tidak ada artinya. 

Sedikit hati nurani dari BCA tidak ada. Di sini, saya bertanya-tanya apa benar BCA memperdulikan 
karyawannya? Semoga pintu hati nurani bapak/ibu sedikit terbuka di masa pandemi yang sulit 
seperti ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kalian. (DND). 
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Judul Vaksinasi Massal Covid 19 Diprioritaskan Untuk Pelaku Ekonomi 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL https://rri.co.id/tarakan/kaltara/1095466/vaksinasi-massal-covid-19-
diprioritaskan-untuk-pelaku-ekonomi 

Jurnalis Esti Murdiastuti 

Tanggal 2021-06-29 09:22:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Khairul (Wali Kota Tarakan) Mereka perlu mendapat perhatian khusus. Seperti buruh 
pelabuhan kan tidak mungkin kerja dari rumah, kan jadi tidak makan 

negative - Khairul (Wali Kota Tarakan) Belum semua terlindungi, kan baru 10 persen. Belum 
menimbulkan herd immunity, sehingga potensi masih tetap ada. Sehingga, prokes harus tetap 
dilakukan, apalagi habis vaksin kan pembentukan antibody minimal 2 minggu, harus dibooster 
lagi 

 

Ringkasan 

Wali Kota Tarakan, Khairul mengatakan, vaksinasi Covid-19 massal diprioritaskan bagi warga 
yang mempunyai mobilitas tinggi, termasuk pelaku ekonomi, pedagang di pasar, pekerja di 
bandara maupun pelabuhan. "Mereka perlu mendapat perhatian khusus. Seperti buruh 
pelabuhan kan tidak mungkin kerja dari rumah, kan jadi tidak makan," katanya, Minggu 
(27/6/2021). 

 

VAKSINASI MASSAL COVID 19 DIPRIORITASKAN UNTUK PELAKU EKONOMI 

Wali Kota Tarakan, Khairul mengatakan, vaksinasi Covid-19 massal diprioritaskan bagi warga 
yang mempunyai mobilitas tinggi, termasuk pelaku ekonomi, pedagang di pasar, pekerja di 
bandara maupun pelabuhan. 

"Mereka perlu mendapat perhatian khusus. Seperti buruh pelabuhan kan tidak mungkin kerja 
dari rumah, kan jadi tidak makan," katanya, Minggu (27/6/2021). 

Berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih bisa kerja dari rumah di saat pandemi. 
Sehingga, dikhawatirkan jika tidak dilindungi berpotensi menciptakan sumber penularan baru 
dan akhirnya semua berisiko. Namun, meski sudah diberikan vaksin, Khairul menegaskan, 
protokol kesehatan (prokes) harus tetap dilaksanakan. 
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"Belum semua terlindungi, kan baru 10 persen. Belum menimbulkan herd immunity, sehingga 
potensi masih tetap ada. Sehingga, prokes harus tetap dilakukan, apalagi habis vaksin kan 
pembentukan antibody minimal 2 minggu, harus dibooster lagi," tegasnya. 

Khairul mengungkapkan, 80 persen dari total populasi yang bisa diberikan di atas 18 tahun 
sebanyak 160 ribu orang. Jumlah ini yang seharusnya mendapatkan vaksin di Tarakan.(*). 
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Judul Imbas PPKM Mikro, Pedagang Warteg di Jakarta Menjerit 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend PPKM Skala Mikro 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/imbas-ppkm-mikro-pedagang-warteg-
di-jakarta-menjerit.html 

Jurnalis Sulaeman 

Tanggal 2021-06-29 09:15:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Mukroni (Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara)) Ya, 
posisi kita kembali menjerit sekali setelah kehilangan pembeli dari kalangan kantoran. Karena 
kan Pemberlakuan PPKM Mikro untuk atasi Covid-19 juga membuat aturan Work From Home 
(WFH) meningkat jadi 75 persen 

negative - Mukroni (Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara)) Karena 
kan yang makan ke Warteg mungkin cuma sisa karyawan yang hanya 25 persen. Otomatis omzet 
kita turun drastis lah 

positive - Mukroni (Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara)) Karena 
kan kalau jam (operasional) dibatasi itu berpengaruh langsung terhadap pengurangan jumlah 
pembeli. Jadi, saat PPKM Mikro ini kegiatan ekonomi tetap bisa berlangsung tentunya dengan 
protokol kesehatan tadi 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Terkait 
dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro. Arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan 
penyesuaian diri akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli 2 minggu ke depan 

 

Ringkasan 

Pedagang Warung Tegal (Warteg) di Jakarta menjerit akibat larinya pembeli yang didominasi 
oleh pekerja kantoran, menyusul kembali diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro di seluruh wilayah Indonesia, termasuk ibu kota 
untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. "Ya, posisi kita kembali menjerit sekali 
setelah kehilangan pembeli dari kalangan kantoran. Karena kan Pemberlakuan PPKM Mikro untuk 
atasi Covid-19 juga membuat aturan Work From Home (WFH) meningkat jadi 75 persen," jelas 
Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni saat dihubungi, 
Selasa (29/6). 
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IMBAS PPKM MIKRO, PEDAGANG WARTEG DI JAKARTA MENJERIT 

Pedagang Warung Tegal (Warteg) di Jakarta menjerit akibat larinya pembeli yang didominasi 
oleh pekerja kantoran, menyusul kembali diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro di seluruh wilayah Indonesia, termasuk ibu kota 
untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. 

"Ya, posisi kita kembali menjerit sekali setelah kehilangan pembeli dari kalangan kantoran. 
Karena kan Pemberlakuan PPKM Mikro untuk atasi Covid-19 juga membuat aturan Work From 
Home (WFH) meningkat jadi 75 persen," jelas Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal 
Nusantara (Kowantara) Mukroni saat dihubungi, Selasa (29/6). 

Mukroni melanjutkan, akibat peningkatan kebijakan WFH menjadi 75 persen di masa PPKM 
Mikro, membuat jumlah karyawan yang juga konsumen setia warteg berkurang drastis. 
Imbasnya omzet penjualan warteg menjadi berkurang drastis. 

"Karena kan yang makan ke Warteg mungkin cuma sisa karyawan yang hanya 25 persen. 
Otomatis omzet kita turun drastis lah," terangnya. 

Dia berharap, penerapan kebijakan PPKM Mikro di lapangan bisa lebih ramah terhadap kelompok 
UMKM, termasuk Warteg. Di antaranya tidak membatasi jam operasional bagi pelaku usaha yang 
kooperatif terhadap protokol kesehatan. 

"Karena kan kalau jam (operasional) dibatasi itu berpengaruh langsung terhadap pengurangan 
jumlah pembeli. Jadi, saat PPKM Mikro ini kegiatan ekonomi tetap bisa berlangsung tentunya 
dengan protokol kesehatan tadi," tekan Mukroni mengakhiri. 

Sebelumnya, Pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) skala Mikro yang akan berlaku mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Salah satunya, kegiatan 
Work From Office (WFO) atau bekerja di kantor hanya boleh 25 persen. 

"Terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro. Arahan Bapak Presiden tadi untuk 
melakukan penyesuaian diri akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli 2 minggu ke 
depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi 
pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (21/6). 

Hal tersebut dilakukan lantaran kasus Covid-19 menunjukkan tren kenaikan setelah lima pekan 
pasca liburan Idul Fitri, terutama di beberapa daerah yang sudah masuk Zona Merah. Oleh 
karena itu, untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19, Pemerintah melakukan tindakan 
yang cepat, dengan melakukan penguatan PPKM Mikro serta mendorong percepatan 
pelaksanaan vaksinasi. 

[azz]. 
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