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Newstrend Ketenagakerjaan 

31 Maret 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 
Tingkatkan SDM di Papua, Menaker Bakal Dirikan 
Balai Latihan Kerja di Biak Numfor Papua 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi 

Papua. Terkait hal ini, Ida meminta Pemerintah Daerah Numfor untuk menyiapkan 

sederet hal yang diperlukan demi kelancaran pengajuan BLK UPTP, di antaranya 

kelengkapan izin dan dokumen, ketersediaan lahan, serta sarana dan prasarana 

pendukung. Program-program pelatihan juga perlu disesuaikan dengan potensi yang 

ada di daerah Biak Numfor, seperti perikanan, pertanian, dan peternakan.  

Selain pendirian BLK UPTP, Kemnaker juga telah menargetkan pembangunan 25 BLK 

Komunitas di wilayah Papua dan Papua Barat tahun ini. Adapun pembangunan tersebut 

dimaksudkan untuk mengembangkan SDM masyarakat setempat termasuk perluasan 

kesempatan kerja. 
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Judul Kemnaker Targetkan Bangun 25 BLK di Papua Tahun Ini 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend BLK di Biak Numfor 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210331/12/1374834/kemnaker-
targetkan-bangun-25-blk-di-papua-tahun-ini 

Jurnalis Amanda Kusumawardhani 

Tanggal 2021-03-31 07:24:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - None (None) Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan 
BLK. Kita tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan 
kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran 

neutral - Numfor Herry Ario Naap (Bupati Biak) Pada prinsipnya, saya menyambut positif 
pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak 

positive - Numfor Herry Ario Naap (Bupati Biak) Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan 
di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat 
desain anggaran ke depannya 

positive - Numfor Herry Ario Naap (Bupati Biak) Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung 
secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-
prasarana dan instruktur pelatihan 

null - Numfor Herry Ario Naap (Bupati Biak) Kami meminta kepada Kemenaker untuk dapat 
membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan 
program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak 
Numfor 

 

Ringkasan 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan membangun 25 Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas di Papua dan Papua Barat pada tahun ini. 

 

KEMNAKER TARGETKAN BANGUN 25 BLK DI PAPUA TAHUN INI 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan membangun 25 Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas di Papua dan Papua Barat pada tahun ini. Pembangunan ini dimaksudkan untuk 
mengembangkan SDM masyarakat Papua Barat dan Papua. 
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"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan 
kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan 
pengurangan pengangguran," katanya, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (31/3/2021). 

Terkait dengan rencana ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik usulan 
pendirian Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemenaker di 
Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. 

"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK 
UPTP di Biak," jelasnya saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap. 

Ida meminta bupati agar menyiapkan terlebih dahulu secara detail berbagai hal yang dibutuhkan 
untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, seperti kelengkapan perizinan dan dokumen, 
ketersediaan lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung. 

Dia juga menyatakan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan 
menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Biak Numfor, seperti perikanan, pertanian, 
dan peternakan. 

"Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, 
anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ucapnya. 

Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap menyatakan pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP 
dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Herry mengatakan hingga kini di daerahnya baru ada Lembaga Latihan Kerja (LLK). Menurutnya, 
keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki keterbatasan sarana dan 
prasarana, sehingga beberapa pelatihan yang diadakan seperti pelatihan listrik, mesin, dan 
otomotif harus bergantian. 

"Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung secara bergantian, sehingga ke depannya 
dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-prasarana dan instruktur pelatihan," kata Herry. 

Menurutnya, dengan kondisi tersebut, pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP ke Kemenaker 
agar SDM masyarakat Biak Numfor meningkat dan memiliki keterampilan, sehingga siap masuk 
ke pasar kerja. Untuk lahan pendirian BLK sendiri, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 120 
hektar. 

"Kami meminta kepada Kemenaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten 
Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, 
Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak Numfor," terangnya. 
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Judul Cuma 70 Persen TKA yang Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Nama Media cnnindonesia.com 

Newstrend Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210330195821-78-
624070/cuma-70-persen-tka-yang-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-03-31 07:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Zainudin (Menteri Pemuda dan Olahraga) TKA wajib menjadi peserta kami setelah 
bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan. Kalau masa kerja kurang dari enam bulan tidak 
wajib 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Penurunan terjadi pada 2020 
karena banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan banyak pekerja yang 
mencairkan jaminan hari tua (JHT) 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah peserta yang merupakan tenaga kerja asing (TKA) 
sebanyak 63.332 orang. Jumlah itu setara dengan 70,91 persen dari total TKA yang tercatat di 
Kementerian Ketenagakerjaan. 

 

CUMA 70 PERSEN TKA YANG JADI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN 

Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah peserta yang merupakan tenaga kerja asing 
(TKA) sebanyak 63.332 orang. Jumlah itu setara dengan 70,91 persen dari total TKA yang 
tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan. 

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin mengatakan memang tidak semua TKA 
wajib menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan. TKA wajib menjadi peserta ketika sudah bekerja 
minimal enam bulan. 

Hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Penggunaan TKA. 

"TKA wajib menjadi peserta kami setelah bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan. Kalau 
masa kerja kurang dari enam bulan tidak wajib," tutur Zainudin dalam rapat bersama Komisi IX 
DPR, Selasa (30/3). 
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Oleh karena itu, kata dia, jumlah TKA yang menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan selalu lebih 
rendah dari pekerja asing yang tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo 
menyatakan total peserta aktif per Februari 2021 sebanyak 27,75 juta orang. Sementara, peserta 
tidak aktif sebanyak 20,85 juta orang. 

Dengan demikian, total peserta yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 48,6 juta orang. 
Jumlahnya masih jauh lebih rendah dari total angkatan kerja di Indonesia yang mencapai 137 
juta orang. 

Menurut Anggoro, jumlah peserta aktif bergerak fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada 2020 
misalnya, jumlah peserta aktif anjlok 12,26 persen dari posisi 2019 yang mencapai 34,17 juta 
orang. 

"Penurunan terjadi pada 2020 karena banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) 
dan banyak pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT)," katanya. 

Bila dirinci, total peserta aktif pada 2016 sebanyak 22,63 juta orang, pada 2017 sebanyak 26,24 
juta orang, pada 2018 sebanyak 30,46 juta orang. 

Kemudian, pada 2019 sebanyak 34,17 juta orang, pada 2020 sebanyak 29,98 juta orang, dan 
per Februari 2021 sebanyak 27,75 juta orang. 
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Judul Sebulan Dipimpin Gibran, Solo Dibanjiri Kedatangan Menteri 

Nama Media sinarharapan.co 

Newstrend Pertemuan Wali Kota Solo 

Halaman/URL https://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/35755/sebulan_dipimpin_gibran__solo_dibanjiri_kedatangan_menteri 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-03-31 06:24:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ahyani (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo) Ya baguslah. Kan program-program 
nasional yang dikerjakan di Solo bisa dibicarakan lebih intens lagi 

positive - Jokowi (Presiden Republik Indonesia) katanya. Selain Menteri, Solo juga kedatangan 
sejumlah pejabat dan tokoh nasional, termasuk Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Listyo 
yang pernah menjadi Kapolresta di wilayah itu datang untuk meninjau vaksinasi tenaga pengajar 
dan tokoh agama di Balai Kota Solo. Tak hanya itu, Gibran juga kedatangan tamu yakni petinggi 
sejumlah partai seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Wakil 
Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad 
Muzani. Gibran sendiri menyambut baik kedatangan deretan tokoh nasional tersebut. 

 

Ringkasan 

Kota Solo, Jawa Tengah, kedatangan banyak tokoh nasional, terutama para menteri yang 
melakukan kunjungan kerja, dalam sebulan terakhir. Kehadiran mereka ke Solo terjadi sejak 
Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi wali kota Solo pada 26 Februari lalu. 

 

SEBULAN DIPIMPIN GIBRAN, SOLO DIBANJIRI KEDATANGAN MENTERI 

SOLO - Kota Solo, Jawa Tengah, kedatangan banyak tokoh nasional, terutama para menteri yang 
melakukan kunjungan kerja, dalam sebulan terakhir. Kehadiran mereka ke Solo terjadi sejak 
Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi wali kota Solo pada 26 Februari lalu. Kunjungan kerja 
pertama dibuka oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Budi mengunjungi 
Stasiun Tirtonadi yang hendak dibangun menjadi area kegiatan publik di lantai dua. 

Usai mengunjungi Terminal Tironadi, Budi juga meninjau simpang Joglo untuk mengakomodasi 
usulan Gibran agar perlintasan kereta sebidang jalan itu diubah menjadi rel layang atau elevated 
rail. Beberapa pekan kemudian, Budi kembali mengunjungi Solo untuk meninjau pembangunan 
jalur kereta rel listrik (KRL) Solo-Yogyakarta. 
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Sepekan setelah kunjungan pertama Budi, Gibran menerima kunjungan Menteri Agama Yaqut 
Cholil Qoumas dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Mereka berdua menghadiri seremoni peletakan 
batu pertama replika Masjid Sheikh Zayed di Gilingan. Tak berapa lama, giliran Menteri Tenaga 
Kerja Ida Fauziyah yang melakukan kunjungan kerja menyambangi Balai Latihan Kerja (BLK) 
Kota Solo. Kunjungan empat menteri tersebut terjadi di dua pekan pertama Gibran menjabat 
Wali Kota Solo. Setelah itu, kunjungan menteri sempat terhenti. 

Terakhir, kunjungan dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki 
Hadimuljono pada 27 Maret. Basuki meninjau beberapa lokasi seperti Taman Balekambang, 
Ngarsopuro, dan Pasar Legi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Ahyani mengakui kunjungan 
menteri ke Kota Solo memang lebih banyak dibanding sebelum Gibran dilantik. Ahyani menilai 
positif banyaknya kunjungan pejabat pembantu presiden tersebut."Ya baguslah. Kan program-
program nasional yang dikerjakan di Solo bisa dibicarakan lebih intens lagi," katanya. 

Selain kunjungan secara fisik, Ahyani mengatakan tak sedikit pula menteri yang berkoordinasi 
secara virtual. Khususnya menteri-menteri yang berkaitan dengan penanganan dan vaksinasi 
Covid-19."Yang daring juga ada. Rakor-rakor (rapat koordinasi) kan banyak yang pakai video 
conference," katanya. 

Selain Menteri, Solo juga kedatangan sejumlah pejabat dan tokoh nasional, termasuk Kapolri, 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Listyo yang pernah menjadi Kapolresta di wilayah itu datang untuk 
meninjau vaksinasi tenaga pengajar dan tokoh agama di Balai Kota Solo. Tak hanya itu, Gibran 
juga kedatangan tamu yakni petinggi sejumlah partai seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, dan 
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. 

Gibran sendiri menyambut baik kedatangan deretan tokoh nasional tersebut."Malah bagus to. 
Biar kotanya ramai, hotel-hotel juga ramai," jawab putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
itu singkat. (*). 
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Judul Dana JHT BPJS TK Defisit Sejak 2018 

Nama Media Fajar 

Newstrend Dana Jaminan Hari Tua 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis m arman 

Tanggal 2021-03-31 06:23:00 

Ukuran 77x214mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 45.815.000 

News Value Rp 137.445.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Apa yang menyebabkan defisit? 
Dari dana yang kami miliki, 100 persen yang kami miliki, ada 23 persen dana yang kami kelola 
di instrumen saham dan reksa dana 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kalau dilihat sejak Desember 
2017 itu IHSG masih 6.335, rasio kecukupan dana JHT itu masih 101 persen. Juli 2018 IHSG 
turun ke 5.900 maka dana JHT itu 94,7 persen pada Juli 2018. Februari 2021 IHSG sudah 
bergerak naik ke 6.200, maka rasio kecukupan dana meningkat menjadi 95,2 persen 

neutral - Ansory Siregar (anggota Komisi IX DPR RI) Khususnya yang ditempatkan secara variatif 
di berbagai lembaga keuangan dan dunia usaha dan melaporkan rencana strategis program 
investasi BPJS Ketenagakerjaan 2021 

 

Ringkasan 

Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketanagakerjaan (BPJS) melaporkan dana Jaminan Hari Tua 
(JHT) masih defisit. Hal itu terlihat dari Rasio Kecukupan Dana (RKD) di bawah 100 persen sejak 
2018 hingga Februari 2021. Direktur Utama BPJS Ketanagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo 
mengatakan, rasio kecukupan pada Desember 2018 sebesar 96,6 persen, Desember 2019 
sebesar 96,9 persen, Desember 2020 sebesar 95,9 persen, dan Februari 2021 sebesar 95,2 
persen. 

 

DANA JHT BPJS TK DEFISIT SEJAK 2018 

JAKARTA, FAJAR --- Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketanagakerjaan (BPJS) melaporkan dana 
Jaminan Hari Tua (JHT) masih defisit. Hal itu terlihat dari Rasio Kecukupan Dana (RKD) di bawah 
100 persen sejak 2018 hingga Februari 2021. 

Direktur Utama BPJS Ketanagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, rasio kecukupan pada 
Desember 2018 sebesar 96,6 persen, Desember 2019 sebesar 96,9 persen, Desember 2020 
sebesar 95,9 persen, dan Februari 2021 sebesar 95,2 persen. 



 

9 
 

Rasio kecukupan dana adalah kemampuan lembaga atau perusahaan dalam memenuhi 
kewajibannya kepada peserta atau kemampuan manajemen dalam mendanai program 
pensiunnya. 

"Apa yang menyebabkan defisit? Dari dana yang kami miliki, 100 persen yang kami miliki, ada 
23 persen dana yang kami kelola di instrumen saham dan reksa dana," ujar Anggoro di Gedung 
DPR, kemarin. 

Dia menjelaskan, instrumen saham dan reksa dana memiliki risiko pasar yang membuat dana 
investasi BPJS Ketenagakerjaan turun atau unrealized loss. Penurunan dari nilai aset investasi 
saham sebagai dampak dari fluktuasi pasar modal yang tidak bersifat statis. 

"Kalau dilihat sejak Desember 2017 itu IHSG masih 6.335, rasio kecukupan dana JHT itu masih 
101 persen. Juli 2018 IHSG turun ke 5.900 maka dana JHT itu 94,7 persen pada Juli 2018. 
Februari 2021 IHSG sudah bergerak naik ke 6.200, maka rasio kecukupan dana meningkat 
menjadi 95,2 persen," pungkasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar meminta Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan dan Dewas menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan (RKAT) tahun 
2021. 

"Termasuk roadmap tentang perluasan kepesertaan program jaminan sosial termasuk pada 
peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pekerja informasi dan peserta non aktif," teranganya. 

Komisi IX juga meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyelarasan data 
kepesertaan dengan pihak pemberi kerja guna menghindari data kepesertaan yang berbeda atas 
penghasilan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan. Termasuk menyempurnakan 
pedoman investasi dalam rangka meningkatkan keamanan seluruh investasi. "Khususnya yang 
ditempatkan secara variatif di berbagai lembaga keuangan dan dunia usaha dan melaporkan 
rencana strategis program investasi BPJS Ketenagakerjaan 2021," ucapnya. 

Komisi IX juga mendesak Dewan Pengawas BPJS bidang Ketenagakerjaan untuk melakukan 
koordinasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan, 
meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk 
memaksimalkan kualitas kinerja dan pelayanan bagi para peserta. 

Di samping itu, Komisi IX mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan kajian yang intensif 
dan serius terhadap seluruh aturan perundang-undangan dalam rangka usulan 
pengharmonisasian regulasi sehingga dapat menunjang peningkatan kinerja BPJS 
Ketenagakerjaan secara kelembagaan. (fin/*) 
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Judul Pekerja Migran Asal Kabupaten Malang Meninggal Kecelakaan Kerja di 
Taiwan 

Nama Media suara.com 

Newstrend Meninggalnya PMI Asal Malang 

Halaman/URL https://malang.suara.com/read/2021/03/31/061806/pekerja-migran-
asal-kabupaten-malang-meninggal-kecelakaan-kerja-di-taiwan 

Jurnalis Abdul Aziz Mahrizal Ramadan 

Tanggal 2021-03-31 06:18:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Sigit Arisandie (None) Sebagai bagian dari pemerintah, sudah menjadi kewajiban kami 
hadir saat ada warga mendapatkan musibah. Seperti dialami almarhum Sigit Arisandie 

positive - Sigit Arisandie (None) Maka kewajiban kita adalah membantu keluarga almarhum mulai 
proses pemulangan sesuai permintaan keluarga dan hak-hak yang harus diberikan kepada ahli 
waris 

neutral - Sigit Arisandie (None) Ini sedang berproses, mudah-mudahan segera selesai. Kami pun 
dari pihak P3MI yang memberangkatkan almarhum tidak lepas tangan, kita akan bantu 
mendapatkan hak-haknya termasuk asuransi kecelakaan kerja 

 

Ringkasan 

Sigit Arisandie, pekerja migran asal Kalipare Kabupaten Malang meninggal kecelakaan kerja di 
Taiwan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang kini sedang mengoordinisi dengan 
perusahaan atau agen pekerja migran untuk memulangkan jenazah. 

 

PEKERJA MIGRAN ASAL KABUPATEN MALANG MENINGGAL KECELAKAAN KERJA DI 
TAIWAN 

SuaraMalang.id - Sigit Arisandie, pekerja migran asal Kalipare Kabupaten Malang meninggal 
kecelakaan kerja di Taiwan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang kini sedang mengoordinisi 
dengan perusahaan atau agen pekerja migran untuk memulangkan jenazah. 

Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo mengatakan telah mengumpulkan lembaga 
terkait untuk mengurus proses pemulangan jenazah. Termasuk tentang hak-hak yang harus 
diberikan kepada ahli waris, Selasa (30/3/2021). 
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Diketahui, pekerja migran Sigit Arisandie meninggal kecelakaan kerja di sebuah pabrik bernama 
YFG Packaging Taiwan, pada Jumat (26/3/2021) pekan lalu. 

"Sebagai bagian dari pemerintah, sudah menjadi kewajiban kami hadir saat ada warga 
mendapatkan musibah. Seperti dialami almarhum Sigit Arisandie," kata dia dikutip dari 
Timesindonesia.co.id jaringan Suara.com, Selasa. 

Ia melanjutkan, pengawalan proses pemulangan jenazah serta pemenuhan hak penting 
dilakukan lantaran yang bersangkutan berangkat bekerja secara resmi alias legal. 

"Maka kewajiban kita adalah membantu keluarga almarhum mulai proses pemulangan sesuai 
permintaan keluarga dan hak-hak yang harus diberikan kepada ahli waris," sambung dia. 

Sementara, Kepala Cabang PT. Diyavi Manpower Development Surabaya, Jenny Gunawan 
menjelaskan, bahwa proses pemulangan dan hak-hak almarhum Sigit Arisandie sedang diurus 
oleh pihak agensi. 

"Ini sedang berproses, mudah-mudahan segera selesai. Kami pun dari pihak P3MI yang 
memberangkatkan almarhum tidak lepas tangan, kita akan bantu mendapatkan hak-haknya 
termasuk asuransi kecelakaan kerja," urainya. 

Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Disnaker Kabupaten Malang dan melaporkan 
setiap perkembangan peristiwa pekerja migran meninggal di Taiwan. 
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Judul Sebulan Dipimpin Gibran, Solo Dibanjiri Kedatangan Menteri 

Nama Media cnnindonesia.com 

Newstrend Pertemuan Wali Kota Solo 

Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210330205635-20-
624113/sebulan-dipimpin-gibran-solo-dibanjiri-kedatangan-menteri 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-03-31 06:11:00 

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 - Ahyani (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo) Ya bagus lah. Kan program-program 
nasional yang dikerjakan di Solo bisa dibicarakan lebih intens lagi 

positive - Ahyani (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo) Yang daring juga ada. Rakor-rakor (rapat 
koordinasi) kan banyak yang pakai video conference 

positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Malah bagus to. Biar kotanya ramai, hotel-
hotel juga ramai 

 

Ringkasan 

Sepekan setelah kunjungan pertama Budi, Gibran menerima kunjungan Menteri Agama Yaqut 
Cholil Qoumas dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Mereka berdua menghadiri seremoni peletakan 
batu pertama replika Masjid Sheikh Zayed di Gilingan. Tak berapa lama, giliran Menteri Tenaga 
Kerja Ida Fauziyah yang melakukan kunjungan kerja menyambangi Balai Latihan Kerja (BLK) 
Kota Solo. 

 

SEBULAN DIPIMPIN GIBRAN, SOLO DIBANJIRI KEDATANGAN MENTERI 

Solo - Kota Solo, Jawa Tengah, kedatangan banyak tokoh nasional, terutama para menteri yang 
melakukan kunjungan kerja, dalam sebulan terakhir. Kehadiran mereka ke Solo terjadi sejak 
Gibran Rakabuming Raka dilantik jadi wali kota Solo pada 26 Februari lalu. Kunjungan kerja 
pertama dibuka oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Budi mengunjungi 
Stasiun Tirtonadi yang hendak dibangun menjadi area kegiatan publik di lantai dua. 

Usai mengunjungi Terminal Tironadi, Budi juga meninjau simpang Joglo untuk mengakomodasi 
usulan Gibran agar perlintasan kereta sebidang jalan itu diubah menjadi rel layang atau elevated 
rail. Beberapa pekan kemudian, Budi kembali mengunjungi Solo untuk meninjau pembangunan 
jalur kereta rel listrik (KRL) Solo-Yogyakarta. 
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Sepekan setelah kunjungan pertama Budi, Gibran menerima kunjungan Menteri Agama Yaqut 
Cholil Qoumas dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Mereka berdua menghadiri seremoni peletakan 
batu pertama replika Masjid Sheikh Zayed di Gilingan. Tak berapa lama, giliran Menteri Tenaga 
Kerja Ida Fauziyah yang melakukan kunjungan kerja menyambangi Balai Latihan Kerja (BLK) 
Kota Solo. 

Kunjungan empat menteri tersebut terjadi di dua pekan pertama Gibran menjabat Wali Kota 
Solo. Setelah itu, kunjungan menteri sempat terhenti. Terakhir, kunjungan dilakukan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada 27 Maret. Basuki 
meninjau beberapa lokasi seperti Taman Balekambang, Ngarsopuro, dan Pasar Legi.  

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Ahyani mengakui kunjungan menteri ke Kota Solo memang 
lebih banyak dibanding sebelum Gibran dilantik. Ahyani menilai positif banyaknya kunjungan 
pejabat pembantu presiden tersebut. "Ya bagus lah. Kan program-program nasional yang 
dikerjakan di Solo bisa dibicarakan lebih intens lagi," katanya. 

Selain kunjungan secara fisik, Ahyani mengatakan tak sedikit pula menteri yang berkoordinasi 
secara virtual. Khususnya menteri-menteri yang berkaitan dengan penanganan dan vaksinasi 
covid-19. "Yang daring juga ada. Rakor-rakor (rapat koordinasi) kan banyak yang pakai video 
conference," katanya. 

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka saat berbincang dengan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (Dok. Arsip Protokol dan Komunikasi Pimpinan 
Pemkot Solo) Selain Menteri, Solo juga kedatangan sejumlah pejabat dan tokoh nasional, 
termasuk Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Listyo yang pernah menjadi Kapolresta di 
wilayah itu datang untuk meninjau vaksinasi tenaga pengajar dan tokoh agama di Balai Kota 
Solo. 

Tak hanya itu, Gibran juga kedatangan tamu yakni petinggi sejumlah partai seperti Ketua Umum 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri 
Hamzah, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Gibran sendiri menyambut baik 
kedatangan deretan tokoh nasional tersebut. "Malah bagus to. Biar kotanya ramai, hotel-hotel 
juga ramai," jawab putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu singkat. (syd/kid). 
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Judul BPJS Ketenagakerjaan Bakal Tempatkan Dana di LPI 

Nama Media Warta Kota 

Newstrend Dana Investasi BPJamsostek 

Halaman/URL Pg5 

Jurnalis Ade Miranti Karunia 

Tanggal 2021-03-31 06:02:00 

Ukuran 67x104mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 9.045.000 

News Value Rp 27.135.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Support berikutnya adalah karena 
adanya sovereign wealth fund (SWF). Kami melihat, kami bisa berkontribusi kepada pemerintah 
di SWF dengan meningkatkan alokasi dana investasi pada instrumen investasi langsung. Karena 
kami melihat SWF ada banyak project-project. Kita akan lihat, apakah kita bisa masuk ke SWF, 
khususnya program JHT dan JP yang memang jangka panjang kewajibannya 

 

Ringkasan 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo dalam rapat dengar 
pendapat dengan Komisi IX DPR RI memaparkan sejumlah strategi investasi yang akan dilakukan 
pada tahun ini. Salah satunya menempatkan dana di sovereign wealth fund (SWF) Indonesia 
atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Ia menyebutkan. dana dari program Jaminan Hari Tua 
(JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan akan dialokasikan di LPI tersebut. 

 

BPJS KETENAGAKERJAAN BAKAL TEMPATKAN DANA DI LPI 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo dalam rapat dengar 
pendapat dengan Komisi IX DPR RI memaparkan sejumlah strategi investasi yang akan dilakukan 
pada tahun ini. 

Salah satunya menempatkan dana di sovereign wealth fund (SWF) Indonesia atau Lembaga 
Pengelola Investasi (LPI). Ia menyebutkan. dana dari program Jaminan Hari Tua (JHT) dan 
Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan akan dialokasikan di LPI tersebut. 

"Support berikutnya adalah karena adanya sovereign wealth fund (SWF). Kami melihat, kami 
bisa berkontribusi kepada pemerintah di SWF dengan meningkatkan alokasi dana investasi pada 
instrumen investasi langsung. Karena kami melihat SWF ada banyak project-project. Kita akan 
lihat, apakah kita bisa masuk ke SWF, khususnya program JHT dan JP yang memang jangka 
panjang kewajibannya," katanya, dikutip dari kompas.com, Selasa (30/3). 



 

15 
 

Selama ini, kata dia, BPJS Ketenagakerjaan telah mendukung program pemerintah melalui 
likuiditas perbankan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun yang tergabung dalam 
HimpunanJ3ank Milik Negara (Himbara). 

Maka dri itu. pihaknya kembali mendukung program pemerintahan melalui LPI. Strategi investasi 
lainnya yakni penempatan dana BPSJ Ketenagakerjaan melalui instrumen obligasi. (Ade Miranti 
Karunia) 
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Judul THR untuk Tingkatkan Daya Beli Masyarakat 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis 23 

Tanggal 2021-03-31 05:44:00 

Ukuran 114x190mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 18.810.000 

News Value Rp 56.430.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, 
terlebih ada laporan belum semua perusahaan menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang 

positive - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Tiga sektor yang menyumbang serapan 
tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan juga konsisten 
menunjukkan penguatan. Bahkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap tumbuh 
positif sepanjang 2020 dengan rata-rata pertumbuhan dua persen 

positive - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Aturan THR sudah ada dan harus kembali 
merujuk pada kewajiban dasar perusahaan untuk membayar penuh THR kepada para pekerja, 
sesuai peraturan perundangan yang ada 

 

Ringkasan 

Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Ketenagakerjaan mengevaluasi kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya pada 
2021 dengan cara dicicil sebagaimana pada 2020. 

 

THR UNTUK TINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT 

JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Ketenagakerjaan mengevaluasi kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya pada 
2021 dengan cara dicicil sebagaimana pada 2020. "Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, terlebih 
ada laporan belum semua perusahaan menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang " katanya 
dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (30/3). 

Menurutnya, kebijakan terkait THR harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat pada saat 
Ramadan dan Idul Fitri. Apalagi, saat ini perekonomian sudah mulai muncul harapan perbaikan 
dengan data BPS menyebut pertumbuhan ekonomi sepanjang beberapa kuartal berangsur 
membaik meski masih berada di zona minus. 
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"Tiga sektor yang menyumbang serapan tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, industri 
pengolahan, dan perdagangan juga konsisten menunjukkan penguatan. Bahkan sektor 
pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap tumbuh positif sepanjang 2020 dengan rata-rata 
pertumbuhan dua persen," paparnya. 

Karena itu. pemerintah diharapkan memperjuangkan hak-hak pekerja karena saat ini ada sinyal 
perekonomian mulai membaik. Selain itu. ada para pekerja yang sudah mulai bekerja seperti 
saat sebelum pandemi, hanya saja saat ini mereka bekerja dengan menerapkan protokol 
kesehatan terkait pandemi Covid-19. "Aturan THR sudah ada dan harus kembali merujuk pada 
kewajiban dasar perusahaan untuk membayar penuh THR kepada para pekerja, sesuai peraturan 
perundangan yang ada," jelas Mufidayati. 

Skema Pemberian l'HR 

Wakil Ketua DPR, Azis Syam-suddin juga mengimbau Kemnaker untuk mempertimbangkan 
skema pemberian THR 2021 dengan cara dicicil untuk menghindari timbulnya gejolak dan 
polemik yang berkepan jangan. 

Dia menjelaskan, pembayaran THR dengan cara dicicil akan berdampak pada daya beli 
masyarakat di Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, ia meminta pemerintah 
mengevaluasi mekanisme pembayaran THR cicilan itu. Apalagi saat ini masih ada perusahaan 
yang belum memba-yarakan THR kepada pekerja. 

Aziz mendorong Kemnaker untuk mengimbau perusahaan yang belum membayar cicilan THR 
2020. agar segera melunasi kewajibannya kepada buruh dan pekerja. Meski demikian, Azis 
memperkirakan jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembayaran THR tahun 
ini tidak akan sebanyak tahun lalu. 'Terlebih krisis arus kas di perusahaan pada tahun ini, lebih 
bisa terkelola dengan baik dibanding tahun lalu," katanya(J22-23) 
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Judul Cuplikan Berita - THR untuk Tingkatkan Daya Beli Masyarakat 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL Pg1 

Jurnalis * 

Tanggal 2021-03-31 05:41:00 

Ukuran 30x111mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 2.400.000 

News Value Rp 24.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

CUPLIKAN BERITA - THR UNTUK TINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT 

ANGGOTA Komisi IX DPR, Kumiasih Mufidayati meminta agar pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Ketenagakerjaan mengevaluasi kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya pada 
2021 dengan cara dicicil sebagaimana pada 2020. 
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Judul BP Jamsostek Targetkan Dana Investasi Rp 559,9 T 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Dana Investasi BPJamsostek 

Halaman/URL Pg24 

Jurnalis Prisma Ardianto 

Tanggal 2021-03-31 05:02:00 

Ukuran 213x330mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 114.807.000 

News Value Rp 344.421.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Posisi per Februari 2021, dana 
in-vestasi sebesar Rp 489,8 triliun. Target hingga akhir tahun adalah Rp 559,9 triliun. Artinya 
kami punya tantangan untuk meningkatkan kurang lebih Rp 70 triliun selama sembilan bulan ke 
depan 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Artinya secara proporsional masih 
sesuai. Kalau dilihat CAGR selama lima tahun terakhir hasil investasi tumbuh 8,95%. Ke depan 
kami melihat dengan suku bunga low interest rate yang sekarang BI 7-Day Reverse Repo Rate 
(BI7DRRR) 3,5%, tentu saja tren hasil investasi besarnya akan menurun. Tantangan kami adalah 
terus menjaga hasil investasi ke depan 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menargetkan 
dana investasi tumbuh 14,94% secara tahunan (yearonyear/yoy) pada 2021 mencapai Rp 559,9 
triliun. Selain itu, target hasil investasi dan jumlah peserta aktif masing-masing meningkat 3,4% 
dan 23,42% dibandingkan tahun lalu. 

 

BP JAMSOSTEK TARGETKAN DANA INVESTASI RP 559,9 T 

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek 
menargetkan dana investasi tumbuh 14,94% secara tahunan (yearonyear/yoy) pada 2021 
mencapai Rp 559,9 triliun. Selain itu, target hasil investasi dan jumlah peserta aktif masing-
masing meningkat 3,4% dan 23,42% dibandingkan tahun lalu. 

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, tingkat pertumbuhan rata-
rata per tahun (compound annual growth rate/CAGR) dalam lima tahun terakhir, total dana 
investasi BP Jamsostek sebesar 13,40%. Sedangkan target pertumbuhan yang dipatok tahun ini 
tercatat di atas rata-rata pertumbuhan tahunan. 
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"Posisi per Februari 2021, dana in-vestasi sebesar Rp 489,8 triliun. Target hingga akhir tahun 
adalah Rp 559,9 triliun. Artinya kami punya tantangan untuk meningkatkan kurang lebih Rp 70 
triliun selama sembilan bulan ke depan," ujar Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (30/3). 

Meski demikian, hal itu menjadi tantangan tersendiri. Karena menurut dia, pertumbuhan dana 
investasi di masa mendatang sebetulnya cenderung melandai atau tidak lebih dari 13%. Dengan 
nilai dana investasi yang semakin besar, maka tren pertumbuhan berlaku sebaliknya atau relatif 
melambat dari capaian sebelumnya. 

Anggoro juga memaparkan, tahun ini BP Jamsostek menargetkan hasil investasi sebesar Rp 33,4 
triliun, tumbuh 3,4% (yoy) dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 32,3 triliun. Sampai 
Februari 2021, hasil investasi dibukukan sebesar Rp 5,12 triliun. 

"Artinya secara proporsional masih sesuai. Kalau dilihat CAGR selama lima tahun terakhir hasil 
investasi tumbuh 8,95%. Ke depan kami melihat dengan suku bunga low interest rate yang 
sekarang BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) 3,5%, tentu saja tren hasil investasi besarnya 
akan menurun. Tantangan kami adalah terus menjaga hasil investasi ke depan," terang dia. 

Jika dirinci, dari total dana investasi per Februari 2021, dana investasi badan sebesar Rp 11,6 
triliun dengan CAGR lima tahun 3,61%. Sedangkan hasil investasi dari dana badan Rp 114 miliar 
per Februari 2021. Pada akhir 2020, hasil investasi sebesar Rp 824 miliar dengan CAGR 2,3%. 

Sementara dana investasi pada jaminan sosial mencapai Rp 478 triliun dengan CAGR lima tahun 
sebesar 13,72%. Adapun hasil investasi sampai Februari 2021 sebesar Rp 5 triliun. Pada akhir 
2020, hasil investasi dana jaminan sosial mencapai Rp 31,5 triliun dengan CAGR lima tahun 
7,44%. 

Lebih rinci lagi, dana investasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mencapai Rp 40,3 triliun 
pada Februari 2021 dengan CAGR selama lima tahun 16,61%. Per Februari hasil investasi Rp 
460 miliar. Sebelumnya, pada 2020 hasil investasi dana JKK mencapai Rp 2,9 triliun dengan 
CAGR 14,54%. 

Kemudian dana investasi Jaminan Kematian (JKm) per Februari 2021 adalah Rp 14,3 triliun, 
dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir 18,3%. Hasil investasi per Februari 
2021 Rp 180 miliar. Pada Desember 2020 hasil investasi sebesar Rp 1,1 triliun, dengan CAGR 
lima tahun terakhir 14,16%. 

Lalu dana investasi program Jaminan Pensiun (JP) dicatatkan mencapai Rp 81,54 triliun sampai 
Februari 2021. Pada saat yang sama, hasil investasi dibukukan sebesar Rp 935 miliar. Pada akhir 
tahun lalu, CAGR hasil investasi lima tahun terakhir mencapai 55,97%. 

Terakhir, dana investasi pada program Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi masih yang terbesar 
sampai Februari 2021 yaitu mencapai Rp 324 triliun, tercatat CAGR lima tahun terakhir 9,78%. 
Sementara hasil investasi per Februari 2021 sebesar Rp 3,4 triliun. Adapun pada hasil investasi 
Desember 2020 sebesar Rp 22,9 triliun, dengan CAGR lima tahun terakhir 2,31%. 

Defisit Dana JHT 

Di samping itu, RDP bersama Komisi XI DPR RI tersebut turut menyinggung defisit dana pada 
program JHT. Per Februari 2021, rasio kecukupan dana JHT tercatat sebesar 95,2%. Anggoro 
menjelaskan, secara umum defisit yang terjadi itu disebabkan risiko pasar. Karena dari seluruh 
dana JHT mencapai Rp 324 triliun, sebanyak 23% diantaranya ditempatkan pada instrumen 
investasi saham dan reksadana. 
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Anggoro memaparkan, pada Desember 2017 harga indeks harga saham (IHSG) masih 6.355 dan 
rasio kecukupan dana (RKD) JHT masih di posisi 101%. Sejak saat itu, RKD JHT tidak lagi 
menyentuh angka diatas 100%. Memasuki Juli 2019 saat indeks turun ke 5.900, RKD JHT 
terperosok ke posisi 94,7%. 
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Judul Pengajuan klaim JHT capai 554.000, begini cara BP Jamsostek cegah 
calo 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Pengajuan Jaminan Hari Tua 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/pengajuan-klaim-jht-capai-554000-
begini-cara-bp-jamsostek-cegah-calo 

Jurnalis kompas.com 

Tanggal 2021-03-31 04:46:00 

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 - Anggoro Eko Cahyono (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Dengan rincian klaim JHT 
melalui online sebesar 416.900 atau 75% dan onsite atau datang langsung ke kantor cabang 
BPJS Ketenagakerjaan sebesar 137.500 atau 25% 

positive - Anggoro Eko Cahyono (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Langkah ini juga merupakan 
antisipasi terjadinya peningkatan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), yang berdampak pada 
peningkatan jumlah pengajuan klaim JHT hingga mencapai 20% 

 

Ringkasan 

Pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Februari 2021 sudah mencapai 554.400 peserta. 
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyono. 

 

PENGAJUAN KLAIM JHT CAPAI 554.000, BEGINI CARA BP JAMSOSTEK CEGAH CALO 

Pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Februari 2021 sudah mencapai 554.400 peserta. 
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyono. 

Menurut Anggoro, jumlah pengajuan klaim ini terus meningkat, terlebih di masa pandemi virus 
corona (Covid-19). "Dengan rincian klaim JHT melalui online sebesar 416.900 atau 75% dan 
onsite atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan sebesar 137.500 atau 
25%," katanya kepada Kompas.com, Senin (29/3/2021). 

Terkait dengan peserta yang datang langsung ke kantor cabang, BPJS Ketenagakerjaan 
memberikan Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) sepanjang pandemi Covid-19. "Langkah 
ini juga merupakan antisipasi terjadinya peningkatan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), yang 
berdampak pada peningkatan jumlah pengajuan klaim JHT hingga mencapai 20%," ujarnya. 
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Adapun layanan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui Lapak Asik antara lain 
Layanan online, onsite, dan kolektif. 

Untuk layanan online dilakukan dengan melakukan pengajuan dan upload dokumen melalui situs 
lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id secara mandiri oleh peserta yang hendak mengajukan 
klaim. 

"Dengan adanya Lapak asik ini diharapkan peserta tidak menggunakan jasa pihak ketiga atau 
calo untuk melakukan klaim. Perlu diingat bahwa BP Jamsostek tidak mengenakan biaya apapun 
untuk layanan yang diberikan. 

Penggunaan jasa calo untuk klaim juga memiliki potensi penyalahgunaan data pribadi peserta 
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata eks-Wadirut BNI ini. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " " Penulis : Ade Miranti Karunia Editor : 
Bambang P. Jatmiko. 
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Judul Berita Foto - Raker BPJS Ketenagakerjaan 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Raker BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis M fachri 

Tanggal 2021-03-31 04:44:00 

Ukuran 106x92mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 12.720.000 

News Value Rp 63.600.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

BERITA FOTO - RAKER BPJS KETENAGAKERJAAN 

Berita Foto - Raker BPJS Ketenagakerjaan 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengikuti Rapat Dengar Pendapat 
dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/3). Rapat di 
antaranya membahas Penjelasan terkait aset, kondisi keuangan, dan hasil pengembangan 
investasi Ketenagakerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir. 

 

 



 

25 
 

Judul KOMPOSISI INVESTASI BAKAL BERUBAH 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Dana Investasi BPJamsostek 

Halaman/URL Pg19 

Jurnalis Wibi P. Pratama 

Tanggal 2021-03-31 04:19:00 

Ukuran 529x293mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 462.875.000 

News Value Rp 1.388.625.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami lihat strateginya bisa 
melakukan perubahan dari saham dan reksa dana ke obligasi atau investasi langsung sehingga 
secara perlahan nanti kami akan rekomposisi aset yang ada untuk meminimalisir risiko pasar 
yang terjadi seperti saat ini 

positive - Budi Frensidy (Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB Universitas Indonesia) Saya 
pikir mereka akan lebih memprioritaskan stabilitas pendapatan dan keselamatan atau bebasnya 
para pengelola [manajemen] dari tuntutan yang mungkin timbul, belajar dari pengalaman 
beberapa bulan terakhir ini 

negative - Budi Frensidy (Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB Universitas Indonesia) 
Mending cari penyelamatan diri dari risiko hukum daripada memburu return optimal yang 
sebentaran juga dilupakan banyak orang. Kualitas portofolio dan return tentunya akan 
dikorbankan 

neutral - Budi Frensidy (Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB Universitas Indonesia) 
Karena jika sampai BPJS Ketenagakerjaan keluar, akan ada market impact untuk saham itu.. 
Kalau fundamentalnya bagus tidak ada alasan BPJS untuk keluar dari emiten itu walaupun 
harganya masih tertekan. Namun, jika BPJS keluar tekanannya justru akan lebih besar lagi 

negative - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Pengalamannya kan begitu, 
mudah-mudahan tidak ada dewan pengawas yang memiliki conflict of interest secara personal. 
Kalau tidak, sami mawon, akan terulang kembali [masalah yang ada] 
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Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan berencana untuk mengurangi porsi investasi pada instrumen saham dan 
reksa dana, sembari menjajaki peluang penempatan investasi jangka panjang melalui sovereign 
wealth fund (SWF). Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan 
bahwa hal itu dilakukan untuk menekan risiko akibat penurunan harga di pasar, yang di-gadang-
gadang menjadi penyebab unrealized loss. 

 

KOMPOSISI INVESTASI BAKAL BERUBAH 

Bisnis, JAKARTA --- BPJS Ketenagakerjaan berencana untuk mengurangi porsi investasi pada 
instrumen saham dan reksa dana, sembari menjajaki peluang penempatan investasi jangka 
panjang melalui sovereign wealth fund (SWF). 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan bahwa hal itu 
dilakukan untuk menekan risiko akibat penurunan harga di pasar, yang digadang-gadang 
menjadi penyebab unrealized loss. Dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Pengawas 
BPJS Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR, Selasa (30/3), Anggoro menjabarkan bahwa pada 
Februari 2021, rasio kecukupan dana (RKD) program jaminan hari tua (JHT) sebesar 95,2%. 

Jumlahnya belum pernah mencapai 100% lagi sejak capaian terakhir pada Desember 2017, 
dengan RKD 101%. Adanya risiko pasar dari instrumen saham dan reksa dana yang porsinya 
mencakup 23,8% dari nilai investasi JHT dinilai sebagai penyebab RKD itu tidak pemah mencapai 
100%. Manajemen BPJS Ketenagakerjaan pun memilih solusi untuk menyesuaikan portofolio 
investasinya. 

"Kami lihat strateginya bisa melakukan perubahan dari saham dan reksa dana ke obligasi atau 
investasi langsung sehingga secara perlahan nanti kami akan rekomposisi aset yang ada untuk 
meminimalisir risiko pasar yang terjadi seperti saat ini," ujar Anggoro. 

Hal itu akan mengecilkan bobot saham dan reksa dana di portofolio JHT, tetapi akan turut 
mengurangi dampak fluktuasi IHSG terhadap dana BPJS ketenagakerjaan. Berdasarkan dokumen 
yang diperoleh Bisnis, komposisi investasi BPJS Ketenagakerjaan per Januari 2021 terdiri saham 
sebesar 15,9%, reksa dana 8,3%, obligasi 63,1%, deposito 12,2%, properti 0,4%, dan 
penyertaan langsung 0,1%. 

Badan tersebut menempatkan investasi saham di 34 emiten, yang 25 di antaranya merupakan 
saham LQ45 dan sisanya pemah masuk indeks tersebut saat pembelian berlangsung. Strategi 
lain perusahaan untuk memperbaiki portofolio investasi JHT adalah melalui komunikasi intensif 
dengan emiten-emiten yang sahamnya ada dalam portofolio BPJS Ketenagakerjaan dan 
berkontribusi terhadap unrealized loss yang sedang terjadi. 

Tujuannya adalah agar bisa mengetahui strategi emiten tersebut serta prospek saham BPJS 
Ketenagakerjaan di emiten itu. Dengan demikian, perusahaan bisa melakukan keputusan 
investasi yang tepat terhadap saham tersebut. BPJS Ketenagakerjaan juga akan melakukan 
rebalancing portofolio deposito ke obligasi. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai imbal hasil 
optimal dan menjaga ketersediaan dana jangka pendek saat program jaminan kehilangan 
pekerjaan (JKP) mulai dijalankan dalam waktu dekat. 

OPSI SWF 

Pilihan investasi alternatif yang kini tengah dipertimbangkan dengan serius adalah penempatan 
di SWF dengan orientasi investasi jangka panjang. Menurut Anggoro, Lembaga Pengelola 
Investasi (LPI) Mending cari penyelamatan diri dari risiko hukum daripada memburu return 
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optimal yang sebentaran juga dilupakan banyak orang. SWF Indonesia akan memiliki sejumlah 
proyek di sektor riil yang menarik untuk investasi. 

Selain itu, investasi melalui SWF juga akan sesuai dengan kebutuhan program JHT dan jaminan 
pensiun (JP). Kedua program tersebut memberikan manfaat dalam jangka panjang, sehingga 
investasinya pun harus ditempatkan di instrumen jangka panjang. 

Apabila rencana investasi di SWF itu berjalan, komposisi investasi langsung pada portofolio 
investasi BPJS Ketenagakerjaan tentu akan meningkat dari saat ini hanya 0,1%. Pengamat Pasar 
Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai langkah ini tidak mengherankan, 
mengingat adanya polemik proses hukum terkait unrealized loss di Kejaksaan Agung. 

Menurutnya, unrealized loss belum menjadi kerugian karena tidak terjadi penjualan aset saham 
dan/atau reksa dana. Oleh karena itu, kondisi yang menjadi masalah pun dinilai membuat BPJS 
Ketenagakerjaan akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi di pasar modal. "Saya pikir mereka 
akan lebih memprioritaskan stabilitas pendapatan dan keselamatan atau bebasnya para 
pengelola [manajemen] dari tuntutan yang mungkin timbul, belajar dari pengalaman beberapa 
bulan terakhir ini," ujarnya. 

Namun, keputusan itu bukan tanpa risiko. Budi menilai bahwa berkurangnya komposisi investasi 
di pasar modal otomatis membuat BPJS Ketenagakerjaan mengorbankan peluang imbal hasil 
yang optimal. Selain itu, kualitas portofolio pun berpotensi menurun. 

Meskipun begitu, jika BPJS Ketenagakerjaan tak mengubah strategi investasinya di tengah 
kondisi pasar modal yang masih volatil, risiko unrealized loss masih mungkin membayangi. Budi 
menilai bahwa hal tersebut akan menjadi pertimbangan besar bagi BPJS Ketenagakerjaan. 
"Mending cari penyelamatan diri dari risiko hukum daripada memburu return optimal yang 
sebentaran juga dilupakan banyak orang. Kualitas portofolio dan return tentunya akan 
dikorbankan," ujarnya. 

Sementara itu, terkait emiten yang sahamnya bakal dilepas BPJS Ketenagakerjaan, Budi menilai 
emiten-emiten tersebut harus memeriksa seberapa besar kepemilikan saham dari BPJS 
Ketenagakerjaan. Jika jumlahnya banyak, emiten terkait perlu memastikan dirinya layak dengan 
menunjukkan prospek bisnis yang baik. "Karena jika sampai BPJS Ketenagakerjaan keluar, akan 
ada market impact untuk saham itu. 

Kalau fundamentalnya bagus tidak ada alasan BPJS untuk keluar dari emiten itu walaupun 
harganya masih tertekan. Namun, jika BPJS keluar tekanannya justru akan lebih besar lagi," ujar 
Budi. 

KERJA SAMA 

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai bahwa pengelolaan investasi harus 
menjadi sorotan utama dari dewan pengawas. Untuk mencapai tujuan investasi yang optimal, 
diperlukan kerja sama yang kuat antara dewan pengawas dengan direksi. 

Yahya mengamanatkan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri agar 
anggota yang membawahi tugas investasi harus memiliki integritas. Anggota itu pun harus 
dipastikan tidak memiliki kepentingan, sehingga harmonisasi dengan direksi dapat tercapai 
dengan baik. "Pengalamannya kan begitu, mudah-mudahan tidak ada dewan pengawas yang 
memiliki conflict of interest secara personal. Kalau tidak, sami mawon, akan terulang kembali 
[masalah yang ada]," ujarnya. -B- 
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Judul Perbaiki Kinerja JHT 

Nama Media Kontan 

Newstrend Program Jaminan Hari Tua 

Halaman/URL Pg10 

Jurnalis * 

Tanggal 2021-03-31 04:10:00 

Ukuran 100x108mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 8.500.000 

News Value Rp 25.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ang (Head of Commercial and Operations at Grab Financial Group) Instrumen saham 
dan reksadana memiliki risiko pasar yang menyebabkan timbulnya unrealized loss 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) berencana memangkas porsi investasi di saham dan 
reksadana untuk menekan defisit program jaminan hari tua (.JHT). Defisit membuat lembaga ini 
mencatatkan risiko unrealized loss atau kerugian secara buku. "Instrumen saham dan reksadana 
memiliki risiko pasar yang menyebabkan timbulnya unrealized loss," kata Direktur Utama BP 
Jamsostek Ang-goro Eko Cahyo. 

 

PERBAIKI KINERJA JHT 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) berencana memangkas porsi investasi di saham dan 
reksadana untuk menekan defisit program jaminan hari tua (JHT). Defisit membuat lembaga ini 
mencatatkan risiko unrealized loss atau kerugian secara buku. "Instrumen saham dan reksadana 
memiliki risiko pasar yang menyebabkan timbulnya unrealized loss," kata Direktur Utama BP 
Jamsostek Ang-goro Eko Cahyo. 

Hal ini terlihat dari asset matching liabUities (Alma). JHT tidak mencapai 100% karena kondisi 
pasar modal fluktuatif. Terlebih, investasi pada kedua instrumen tersebut cukup besar yaitu 
23,8% dari total portofolio. 

BP Jamsostek akan mengalihkan investasi ke obligasi serta investasi langsung. Dana investasi 
JHT per Februari 2021 mencapai Rp 342,05 triliun. Sedangkan hasil investasi JHT Per Februari 
2021 senilai Rp 3,45 triliun. Rata-rata pertumbuhan hasil investasi selama lima tahun terakhir 
2,31% per tahun. 
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Judul BPJS TK Bidik Hasil Investasi Rp 33,41 Triliun 

Nama Media Kontan 

Newstrend Dana Investasi BPJamsostek 

Halaman/URL Pg10 

Jurnalis Ferrika Sari 

Tanggal 2021-03-31 04:09:00 

Ukuran 276x181mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 46.920.000 

News Value Rp 140.760.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Rata-rata pertumbuhan tahunan 
dana investasi selama tahun 2016 hingga Februari 2021 sebesar 13,40% per tahun. Persentase 
tidak mungkin 13% lagi 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan mengincar pertumbuhan investasi yang lebih rendah dibandingkan target 
yang dipasangnya di tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya, jumlah dana kelolaan yang terus 
meningkat, 

 

BPJS TK BIDIK HASIL INVESTASI RP 33,41 TRILIUN 

JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan mengincar pertumbuhan investasi yang lebih rendah 
dibandingkan target yang dipasangnya di tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya, jumlah dana 
kelolaan yang terus meningkat, 

Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama badan yang juga populer disebut BP Jamsostek itu, 
menuturkan, semakin besar nilai dana kelolaan, maka pertumbuhan investasi semakin turun.  

"Rata-rata pertumbuhan tahunan dana investasi selama tahun 2016 hingga Februari 2021 
sebesar 13,40% per tahun. Persentase tidak mungkin 13% lagi," kata Anggoro, dalam rapat 
dengan Komisi IX DPR, Selasa (30/3). 

Dengan pertimbangan itu, BP Jamsostek menargetkan dana investasi di akhir tahun ini sebesar 
Rp 559,9 triliun, dengan nilai per Februari 2021 Rp 489,89 triliun. 

 Sementara target: hasil investasi Rp 33,41 triliun, atau tumbuh 3,34% year on year (yoy). "Per 
posisi Februari 2021, hasil investasi Rp 5,12 triliun," ujar dia. 

Walau menghadapi perlambatan pertumbuhan, lembaga ini telah menyiapkan lima strategi 
investasi.  
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Pertama, rebalancing investasi dari deposito, saham dan reksadana ke instrumen obligasi. 
Alokasi dana investasi per Januari 2021 adalah 65% pada surat utang, 17% saham, 10% 
deposito, 8%> reksadana dan investasi langsung 1%. 

Kedua, mengalokasikan investasi jangka pendek pada program jaminan kehilangan pekerjaan 
(JKP). Alokasi sebagian ke deposito dan sebagian ke obligasi pemerintah. 

Ketiga, mendukung likuiditas sistem perbankan nasional dengan penempatan dana di bank 
pembangunan daerah (BPD) dan Bank BUMN.  

Keempat, mendukung program pemerintah di sektor riil melalui sovereign wealth fund (SWF) 
dengan meningkatkan alokasi dana investasi pada instrumen program jaminan hari tua (JHT) 
dan jaminan pensiun (JP) yang bersifat jangka pai\jang. 

Kelima, mendukung revisi Permanaker Manfaat Layanan Tambahan (MLT) seperti pengaturan 
bunga penempatan dan penyaluran.  

Lalu, memperluas bank penyalur, dari yang awalnya hanya bank BUMN menjadi bank BUMN dan 
bank daerah. 
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Judul Proses dan Syarat Pencairan BLT Subsidi Gaji Rp2,4 Juta 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/03/30/320/2386580/proses-
dan-syarat-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp2-4-juta 

Jurnalis Fariza Rizky Ananda 

Tanggal 2021-03-31 03:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker) Kita masih menghitung terus. Kita masih belum selesai (pencocokan 
data di bank) 

neutral - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker) Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita 
cocokkan. Takutnya kalau kita buru-buru, jadi persoalan baru lagi 

 

Ringkasan 

Setiap pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta masih berharap diberikan BLT subsidi gaji. 
Pasalnya, kondisi ekonomi masih mengalami ketidakpastian karena pandemi virus corona belum 
berakhir. Ditambah lagi, BLT subsidi gaji 2020 masih ada sisa anggaran. Tentu pekerja 
mengharapkan sisa BLT sebesar Rp352.992.000.000 bisa segera dicairkan kembali. 

 

PROSES DAN SYARAT PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI RP2,4 JUTA 

JAKARTA - Setiap pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta masih berharap diberikan BLT subsidi 
gaji. Pasalnya, kondisi ekonomi masih mengalami ketidakpastian karena pandemi virus corona 
belum berakhir. 

Ditambah lagi, BLT subsidi gaji 2020 masih ada sisa anggaran. Tentu pekerja mengharapkan 
sisa BLT sebesar Rp352.992.000.000 bisa segera dicairkan kembali. "Kita masih menghitung 
terus. Kita masih belum selesai (pencocokan data di bank)," kata Direktur Jenderal Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Aswansyah. 

Dirinya mengatakan, tak bisa buru-buru dalam mengerjakan itu karena dibutuhkan ketelitian 
agar tak terjadi lagi kesalahan data. "Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih 
kita cocokkan. Takutnya kalau kita buru-buru, jadi persoalan baru lagi," ujarnya. 
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Judul Kemnaker Terus Perkuat Inovasi Pelaksanaan K3 di Perusahaan 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Bulan K3 Nasional 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4519861/kemnaker-terus-
perkuat-inovasi-pelaksanaan-k3-di-perusahaan 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-03-31 02:25:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Kemnaker mendorong semua pihak agar terus menerus 
mempromosikan K3 dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan 
usaha untuk mendorong produktivitas 

positive - Ghazmahadi (Direktur PNK3) K3 adalah salah satu isu yang mampu menjembatani 
kedua kepentingan ini. K3 bahkan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas 

negative - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Ujungnya, pekerja/buruh bisa terus bekerja, keluarga 
senang. Di sisi lain, proses produksi terus berjalan, keuntungan datang, pengusaha pun riang 

neutral - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Penerapan SMK3 dilaksanakan agar upaya pencegahan 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terwujud dan peningkatan produtivitas juga akan 
tercipta, sehingga budaya K3 melekat pada setiap individu yang terlibat dalam perusahaan 

neutral - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Kita sudah melakukan terobosan dengan inovasi-inovasi 
baru terhadap pelaksanaan K3, untuk terus ditingkatkan dan diperkuat di tengah perubahan 
masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat 

neutral - Hermanto (Ketua Lembaga Pengembangan SDM Prima Karya Kemnaker) Penerapan 
Sistem Manajemen K3 Menghadapi Revolusi Industri 4.0. 

 

Ringkasan 

Dalam rangka memeriahkan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2021, 
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Indonesia Conference & Competition of Occupational 
Safety and Health (OSH). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kemnaker untuk terus 
meningkatkan dan memperkuat inovasi baru terhadap pelaksanaan K3 di tengah perubahan 
masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat. 
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KEMNAKER TERUS PERKUAT INOVASI PELAKSANAAN K3 DI PERUSAHAAN 

Jakarta - Dalam rangka memeriahkan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2021, 
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Indonesia Conference & Competition of Occupational 
Safety and Health (OSH). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kemnaker untuk terus 
meningkatkan dan memperkuat inovasi baru terhadap pelaksanaan K3 di tengah perubahan 
masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat. 

"Kemnaker mendorong semua pihak agar terus menerus mempromosikan K3 dalam rangka 
meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha untuk mendorong 
produktivitas," ujar Direktur Pengawasan Norma K3, Ghazmahadi, saat menyampaikan sambutan 
secara virtual di acara Indonesia Conference & Competition OSH di Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

Direktur Pengawasan Norma K3, Ghazmahadi, menjelaskan bahwa dalam upaya memperkuat 
Budaya K3, pemerintah memahami bahwa sebagai regulator, perlu mendukung kegiatan-
kegiatan yang dapat memberikan perlindungan pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha. 

"K3 adalah salah satu isu yang mampu menjembatani kedua kepentingan ini. K3 bahkan adalah 
kunci untuk meningkatkan produktivitas," ujarnya. 

Direktur Ghazmahadi menilai budaya K3 harus dijadikan suatu mindset yang senantiasa terus 
dikembangkan. Pihaknya berharap seluruh masyarakat semakin memahami untuk memulai 
budaya K3 yang sederhana, mudah, dan murah. 

Ghazmahadi mencontohkan membersihkan tempat kerja satu kali satu hari secara teratur akan 
menyumbang menurunnya jumlah pekerja/buruh yang sakit karena terpapar debu, terjatuh 
karena lantai licin, dan lain-lain. "Ujungnya, pekerja/buruh bisa terus bekerja, keluarga senang. 
Di sisi lain, proses produksi terus berjalan, keuntungan datang, pengusaha pun riang, " katanya. 

Untuk mempercepat pelaksanaan budaya K3, pemerintah telah memiliki kebijakan perlindungan 
tenaga kerja lebih efektif dan efisien dengan melibatkan unsur pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh. Yakni melalui penerapan K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen 
K3 yang terukur, terstruktur, dan terintegrasi atau yang sering dikenal dengan penerapan Sistem 
Manajemen K3 (SMK3). 

"Penerapan SMK3 dilaksanakan agar upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja 
dapat terwujud dan peningkatan produtivitas juga akan tercipta, sehingga budaya K3 melekat 
pada setiap individu yang terlibat dalam perusahaan," katanya. 

Ditegaskan Direktur Ghazmahadi, peningkatan jaringan dan kerja sama dengan stakeholder, baik 
dalam dan luar negeri, merupakan satu kebutuhan untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan 
tidak dapat dilakukan sendirian, terlebih di masa pandemi. 

"Kita sudah melakukan terobosan dengan inovasi-inovasi baru terhadap pelaksanaan K3, untuk 
terus ditingkatkan dan diperkuat di tengah perubahan masyarakat dan revolusi industri yang 
kian melesat," katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Lembaga Pengembangan SDM Prima Karya Kemnaker, 
Hermanto menyatakan pihaknya mendorong agar jejaring dan kerja sama semua pihak dapat 
diwujudkan pada tingkat leadership/kepemimpinan pada level pelaksanaan/ implementasi, baik 
di perusahaan, kampus, maupun di tempat lainnya. 

Bekerja sama dengan PT Wahana Kendali Mutu, Indonesia Conference & Competition OSH 
bertemakan "Penerapan Sistem Manajemen K3 Menghadapi Revolusi Industri 4.0." Kegiatan ini 
dihadiri secara virtual oleh 300 peserta dari 50 perusahaan yang telah tersertifikasi Sistem 
Manajemen K3 (SMK3). 
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Indonesia Conference & Competition OSH yang digelar secara virtual pada tanggal 30 - 31 Maret 
2021 tersebut akan menampilkan beragama acara. Di antaranya Diskusi Panel SMK3 dan 
Penerapan K3 Menghadapi Era 4.0, Forum Manajemen K3, Presentasi Kompetisi K3, serta Kuis 
Cepat Tepat Norma K3 yang akan diikuti perwakilan perusahaan peserta. 
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Judul Kemnaker Bakal Dirikan Balai Latihan Kerja di Biak Numfor Papua 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend BLK di Biak Numfor 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4519860/kemnaker-bakal-
dirikan-balai-latihan-kerja-di-biak-numfor-papua 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-03-31 02:02:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Pada prinsipnya, saya menyambut positif 
pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini karena posisinya untuk identifikasi 
kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, anggaran sudah ditetapkan, sehingga 
perlu melihat desain anggaran ke depannya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Masyarakat Papua Barat dan Papua harus 
menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus 
berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran 

positive - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung 
secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-
prasarana dan instruktur pelatihan 

neutral - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat 
membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan 
program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak 
Numfor 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi 
Papua. 
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KEMNAKER BAKAL DIRIKAN BALAI LATIHAN KERJA DI BIAK NUMFOR PAPUA 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, 
Provinsi Papua. 

"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK 
UPTP di Biak," kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, 
di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

Menaker Ida meminta bupati agar menyiapkan terlebih dahulu secara detail berbagai hal yang 
dibutuhkan untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, seperti kelengkapan perizinan dan dokumen, 
ketersediaan lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung. 

Menaker Ida juga menyatakan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program 
pelatihan menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Biak Numfor, seperti perikanan, 
pertanian, dan peternakan. 

"Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, 
anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ucapnya. 

Selain itu, Menaker Ida mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan membangun 25 BLK 
Komunitas di Papua dan Papua Barat di tahun 2021. Pembangunan dimaksudkan untuk 
mengembangkan SDM masyarakat Papua Barat dan Papua. 

"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan 
kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan 
pengurangan pengangguran," ucapnya. 

Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, menyatakan bahwa pihaknya mengajukan pendirian BLK 
UPTP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Herry mengatakan, hingga kini di daerahnya baru ada Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan belum 
ada BLK. Menurutnya, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki 
keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga beberapa pelatihan yang diadakan seperti 
pelatihan listrik, mesin, dan otomotif harus bergantian. 

"Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung secara bergantian, sehingga ke depannya 
dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-prasarana dan instruktur pelatihan," kata Herry. 

Menurutnya, dengan kondisi tersebut, pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP ke Kemnaker 
agar SDM masyarakat Biak Numfor meningkat dan memiliki keterampilan, sehingga siap masuk 
ke pasar kerja. Untuk lahan pendirian BLK sendiri, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 120 
hektar. 

"Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten 
Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, 
Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak Numfor," terangnya. 
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Judul Kejagung Periksa Deputi Direktur Analisis Portfolio BPJS 
Ketenagakerjaan 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://nasional.okezone.com/read/2021/03/31/337/2386836/kejagung-
periksa-deputi-direktur-analisis-portfolio-bpjs-ketenagakerjaan 

Jurnalis Irfan Ma'ruf 

Tanggal 2021-03-31 01:33:00 

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 - Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung) Saksi 
yang diperiksa yaitu IPW, selaku Deputi Direktur Analisis Portofolio BPJS Ketenagakerjaan 

negative - Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung) Serta 
menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan 

negative - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 
Khusus) Kalau itu kerugian atas risiko bisnis, apakah analisanya sebodoh? 

 

Ringkasan 

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Deputi Direktur Analisis Portofolio Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, IPW. Pemeriksaan untuk mengorek dugaan korupsi 
pada pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. 

 

KEJAGUNG PERIKSA DEPUTI DIREKTUR ANALISIS PORTFOLIO BPJS 
KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Deputi Direktur Analisis Portofolio Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, IPW. Pemeriksaan untuk mengorek 
dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. 

"Saksi yang diperiksa yaitu IPW, selaku Deputi Direktur Analisis Portofolio BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam 
keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021). 

Leonard menejalaskan, pemeriksaan terhadap IPW dilakukan untuk melengkapi fakta-fakta alat 
bukti dalam kasus tersebut. Fakta-fakta tersebut dibuka sesuai apa yang IPW dengar, lihat, dan 
alami sendiri. 
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"Serta menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada BPJS 
Ketenagakerjaan," ujar dia. 

Kejagung telah mengantongi nilai transaksi dalam dugaan penyimpangan investasi pada BPJS 
Ketenagakerjaan dengan nilai transaksi mencapai Rp43 triliun. Jumlah kerugian tersebut yang 
membuat curiga penyidik mengenai risiko bisnis yang terbilang besar. 

Penyidik memerlukan waktu untuk memeriksa satu per satu transaksi guna memastikan ada 
tidaknya unsur pidana. Salah satu yang harus dipastikan, yakni bentuk investasi apakah 
melanggar pidana atau merupakan risiko bisnis. 

"Kalau itu kerugian atas risiko bisnis, apakah analisanya sebodoh?" kata Direktur Penyidikan 
pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah di Gedung Bundar Kejagung, 
Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2021). 

(erh). 
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Judul BPJS Ketenagakerjaan Akan Gunakan Sistem Biometrik Wajah, untuk 
Apa? 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Sistem Biometrik Wajah BPJamsostek 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/03/30/210000326/bpjs-
ketenagakerjaan-akan-gunakan-sistem-biometrik-wajah-untuk-apa- 
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Tanggal 2021-03-30 21:00:00 

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 - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Dalam perbaikan layanan kita 
nanti akan menggunakan biometrik. Ketika akan mendaftar cukup dengan KTP, biometrik wajah 
sehingga memudahkan 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kepesertaan yang rendah ini 
dikarenakan mendaftarnya tidak mudah. Pada saat mendaftar tidak mudah atau paling tidak kita 
tadi mengedukasinya belum maksimal sehingga pesertanya belum banyak. Peserta belum 
banyak pun, membayarnya tidak mudah. Salah satu prioritas kami adalah kemudahan mendaftar 
dan membayar 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami melihat, aplikasi yang sudah 
ada belum mudah digunakan 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) akan menerapkan layanan pendaftaran dan pembayaran 
iuran dengan menggunakan sistem biometrik atau pemindaian fisik pada tubuh manusia. Bisa 
berupa wajah, maupun sidik jari. Nantinya, masyarakat yang baru mendaftar keikutsertaan 
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 
pemindaian wajah pendaftar. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro 
Eko Cahyo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI. 

 

BPJS KETENAGAKERJAAN AKAN GUNAKAN SISTEM BIOMETRIK WAJAH, UNTUK 
APA? 

JAKARTA, - BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) akan menerapkan layanan pendaftaran dan 
pembayaran iuran dengan menggunakan sistem biometrik atau pemindaian fisik pada tubuh 
manusia. Bisa berupa wajah, maupun sidik jari. 
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Nantinya, masyarakat yang baru mendaftar keikutsertaan menjadi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan hanya melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pemindaian wajah 
pendaftar. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam 
rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI. 

"Dalam perbaikan layanan kita nanti akan menggunakan biometrik. Ketika akan mendaftar cukup 
dengan KTP, biometrik wajah sehingga memudahkan," ujarnya di Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

Penggunaan sistem biometrik diharapkan bisa meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan. Hingga Februari 2021, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 48,6 
juta. 

Jumlah peserta tersebut terdiri dari 27,7 juta peserta yang aktif dan 20,85 juta peserta yang 
nonaktif. 

Meski begitu, Anggoro menilai jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan masih rendah. Ia menilai, 
hal tersebut lantaran adanya kendala proses pendaftaran serta persyaratan yang kerap tidak 
dilengkapi. 

"Kepesertaan yang rendah ini dikarenakan mendaftarnya tidak mudah. Pada saat mendaftar 
tidak mudah atau paling tidak kita tadi mengedukasinya belum maksimal sehingga pesertanya 
belum banyak. Peserta belum banyak pun, membayarnya tidak mudah. Salah satu prioritas kami 
adalah kemudahan mendaftar dan membayar," ungkapnya. 

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan mengaku akan memperbaiki lagi sistem aplikasi mobile yang 
telah ada agar layanan untuk peserta bisa lebih optimal. 

"Kami melihat, aplikasi yang sudah ada belum mudah digunakan," ungkapnya. 
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Judul Kemnaker Sebut Budaya K3 Harus Jadi Mindset 
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Narasumber 

negative - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Ujungnya, pekerja/buruh bisa terus bekerja, keluarga 
senang. Di sisi lain, proses produksi terus berjalan, keuntungan datang, pengusaha pun riang 

neutral - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Penerapan SMK3 dilaksanakan agar upaya pencegahan 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terwujud dan peningkatan produtivitas juga akan 
tercipta, sehingga budaya K3 melekat pada setiap individu yang terlibat dalam perusahaan 

neutral - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Kami sudah melakukan terobosan dengan inovasi-inovasi 
baru terhadap pelaksanaan K3, untuk terus ditingkatkan dan diperkuat di tengah perubahan 
masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat 

positive - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Kemnaker mendorong semua pihak agar terus menerus 
mempromosikan K3 dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan 
usaha untuk mendorong produktivitas 

positive - Ghazmahadi (Direktur PNK3) K3 adalah salah satu isu yang mampu menjembatani 
kedua kepentingan ini. K3 bahkan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas 

 

Ringkasan 

Direktur Pengawasan Norma K3 Ghazmahadi mengatakan budaya K3 harus dijadikan suatu 
mindset yang senantiasa terus dikembangkan. Pihaknya berharap seluruh masyarakat semakin 
memahami untuk memulai budaya K3 yang sederhana, mudah, dan murah. Ghazmahadi 
mencontohkan membersihkan tempat kerja satu kali satu hari secara teratur akan menyumbang 
menurunnya jumlah pekerja /buruh yang sakit karena terpapar debu, terjatuh karena lantai licin, 
dan lain-lain. 
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KEMNAKER SEBUT BUDAYA K3 HARUS JADI MINDSET 

JAKARTA - Direktur Pengawasan Norma K3 Ghazmahadi mengatakan budaya K3 harus dijadikan 
suatu mindset yang senantiasa terus dikembangkan. Pihaknya berharap seluruh masyarakat 
semakin memahami untuk memulai budaya K3 yang sederhana, mudah, dan murah. 

Ghazmahadi mencontohkan membersihkan tempat kerja satu kali satu hari secara teratur akan 
menyumbang menurunnya jumlah pekerja /buruh yang sakit karena terpapar debu, terjatuh 
karena lantai licin, dan lain-lain. 

"Ujungnya, pekerja/buruh bisa terus bekerja, keluarga senang. Di sisi lain, proses produksi terus 
berjalan, keuntungan datang, pengusaha pun riang, " ucap dia saat menyampaikan sambutan 
secara virtual di acara Indonesia Conference & Competition OSH di Jakarta, Selasa (30/3). 

Dia pun mengatakan, untuk mempercepat pelaksanaan budaya K3, pemerintah telah memiliki 
kebijakan perlindungan tenaga kerja lebih efektif dan efisien dengan melibatkan unsur 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Yakni, lanjut dia, melalui penerapan K3 yang 
terintegrasi dengan sistem manajemen K3 yang terukur, terstruktur, dan terintegrasi atau yang 
sering dikenal dengan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3). 

"Penerapan SMK3 dilaksanakan agar upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja 
dapat terwujud dan peningkatan produtivitas juga akan tercipta, sehingga budaya K3 melekat 
pada setiap individu yang terlibat dalam perusahaan, " kata dia. 

Ghazmahadi menegaskan, peningkatan jaringan dan kerja sama dengan stakeholder, baik dalam 
dan luar negeri, merupakan satu kebutuhan untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan tidak 
dapat dilakukan sendirian, terlebih di masa pandemi. 

"Kami sudah melakukan terobosan dengan inovasi-inovasi baru terhadap pelaksanaan K3, untuk 
terus ditingkatkan dan diperkuat di tengah perubahan masyarakat dan revolusi industri yang 
kian melesat, " ujar dia. 

Kementerian Ketenagakerjaan juga menggelar Indonesia Conference & Competition of 
Occupational Safety and Health (OSH). 

Menurut dia, acara tersebut digelar dalam rangka memeriahkan bulan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) 2021. Dia menyebut, kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kemnaker 
untuk terus meningkatkan dan memperkuat inovasi baru terhadap pelaksanaan K3 di tengah 
perubahan masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat. 

"Kemnaker mendorong semua pihak agar terus menerus mempromosikan K3 dalam rangka 
meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha untuk mendorong 
produktivitas, " ujar Ghazmahadi. 

Ghazmahadi menjelaskan dalam upaya memperkuat Budaya K3 perlu mendukung kegiatan-
kegiatan yang dapat memberikan perlindungan pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha. 

"K3 adalah salah satu isu yang mampu menjembatani kedua kepentingan ini. K3 bahkan adalah 
kunci untuk meningkatkan produktivitas," kata dia. 

Ketua Lembaga Pengembangan SDM Prima Karya Kemnaker, Hermanto menyatakan pihaknya 
mendorong agar jejaring dan kerja sama semua pihak dapat diwujudkan pada tingkat 
leadership/kepemimpinan pada level pelaksanaan/ implementasi, baik di perusahaan, kampus, 
maupun di tempat lainnya. Bekerja sama dengan PT Wahana Kendali Mutu, Indonesia 
Conference & Competition OSH bertemakan "Penerapan Sistem Manajemen K3 Menghadapi 
Revolusi Industri 4.0. 
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Judul Munas VII PP FSP PPMI - KSPSI Rekomendasikan Yoris Raweyai 
Kembali jadi Ketum KSPSI 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Ketua Umum KSPSI 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Yoris Raweyai (Gubernur Papua Barat) Salah satu rekomendasi yang kami sampaikan 
adalah bahwa PPMI mendukung kembali Bang Yorrys Raweyai menjadi ketua umum KSPSI 

neutral - Arnod Sihite (anggota Tim Teknis Tripartit RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan) 
Bukan hanya itu kami melihat beliau adalah tokoh sentral, tokoh nasional pemersatu yang 
berjasa dan berwawasan kebangsaan dan punya akses yang kuat kepada pemerintah dan 
legislatif, yang kami anggap mampu membawa kepentingan serikat pekerja utamanya kami di 
PPMI menjadi lebih baik lagi 

positive - Arnod Sihite (anggota Tim Teknis Tripartit RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan) 
Terimakasih saya ucapkan pada seluruh anggota dan pengurus dari seluruh Indonesia yang 
memberikan kepercayaan ini kembali kepada saya. Dan tentu saja, amanah ini akan saya pegang 
teguh untuk mengembangkan organisasi ini secara lebih baik lagi dan terutama untuk 
membangun perjuangan bersama rekan-rekan pekerja di seluruh Indonesia dalam menghadapai 
perkembangan dan tantangan zaman 

positive - Arnod Sihite (anggota Tim Teknis Tripartit RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan) 
Maka tentu saja tidak ada pilihan lain bagi organisasi pekerja saat ini untuk terus meningkatkan 
kapasitas anggota. Komitmen kami ke depan adalah pengembangan organisasi menjadi semakin 
modern, peka dengan tuntutan zaman dan mampu menjadi penyedia sumber daya manusia yang 
handal pada berbagai sektor 

positive - Arnod Sihite (anggota Tim Teknis Tripartit RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan) 
Fokus kita ada pada beberpa soal ini yang tentu saja muaranya satu dan sama yaitu bagaimana 
anggota Serikat Pekerja kami makin kompetitif, dank arena makin kompetitif maka tentu saja 
mereka akan makin sejahtera, dan di atas segala-galanya ekonomi kita sebagai bangsa terus 
maju dan berkembang, apalagi di tengah upaya bersama untuk bangkit dari pandemic Covid-19 

positive - Wahyu Budi (Ketua Panitia Munas VII PP FSP PPMI) Dari 300 peserta di seluruh 
Indonesia, 80 orang hadir secara fisik dan sisanya mengikuti secara virtual 
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Ringkasan 

Musyawarah Nasional VII Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan 
dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP PPMI - KSPSI) yang 
dselenggerakan di Tamgerang Selatan (29-30 Maret) merekomendasikan pimpinan DPD RI Yoris 
Raweyai untuk kembali menjadi Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Selurh Indonesia 
(KSPSI). 

 

MUNAS VII PP FSP PPMI - KSPSI REKOMENDASIKAN YORIS RAWEYAI KEMBALI 
JADI KETUM KSPSI 

Musyawarah Nasional VII Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan 
dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP PPMI - KSPSI) yang 
dselenggerakan di Tamgerang Selatan (29-30 Maret) merekomendasikan pimpinan DPD RI Yoris 
Raweyai untuk kembali menjadi Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Selurh Indonesia 
(KSPSI). 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PP FSP PPMI - KSPSI Periode 2021 -2026 Arnod 
SIhite dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/3). "Salah satu 
rekomendasi yang kami sampaikan adalah bahwa PPMI mendukung kembali Bang Yorrys 
Raweyai menjadi ketua umum KSPSI," ungkapnya. 

Yoris kata Arnod memiliki kekuatan dan wawasan luas untuk membawa KSPSI lebih baik lagi ke 
depannya. "Bukan hanya itu kami melihat beliau adalah tokoh sentral, tokoh nasional pemersatu 
yang berjasa dan berwawasan kebangsaan dan punya akses yang kuat kepada pemerintah dan 
legislatif, yang kami anggap mampu membawa kepentingan serikat pekerja utamanya kami di 
PPMI menjadi lebih baik lagi," sambungnya. 

Pihak Serikat Pekerja PPMI kata dia juga sudah meminta kesediaan Yoris dan yang bersangkutan 
bersedia. "Setelah kita koordinasi dengan daerah semangatnya sama agar beliau bersedia 
dicalonkan kembali untuk memimpin 5 tahun kedepan. Dan tentu saja kami harapkan secara 
aklamasi beliau terpilih kembali untuk periode 5 tahun mendatang," imbuh Arnod. 

Arnod Sihite sendiri kembali didapuk sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat 
Pekerja Percetakan dan Penerbitan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia (PP FSP PPMI - KSPSI) periode 2021-2026. Arnod terpilih secara aklamasi pada 
penyelenggaran Musyawarah Nasional VII PP FSP PPMI - KSPSI di Hotel Santika, BSD, Tangerang 
Selatan, Senin (29/3). 

"Terimakasih saya ucapkan pada seluruh anggota dan pengurus dari seluruh Indonesia yang 
memberikan kepercayaan ini kembali kepada saya. Dan tentu saja, amanah ini akan saya pegang 
teguh untuk mengembangkan organisasi ini secara lebih baik lagi dan terutama untuk 
membangun perjuangan bersama rekan-rekan pekerja di seluruh Indonesia dalam menghadapai 
perkembangan dan tantangan zaman," ungkap Arnod dalam keterangan pers yang diterima 
wartawan di Jakarta, Senin (29/3). 

Dijelaskan Arnod, Musyawarah Nasional VII ini mengambil tema 'Serikat pekerja PPMI siap 
mewujudkan organisasi modern dalam menghadapi Industri 4.0 untuk pembangunan bangsa.' 
Semangat Serikat Pekerja PPMI kata dia tidak bisa terlepas dari perkembangan dunia yang 
semakin maju dan bukan tidak mungkin berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, 
terutama pada aspek Sumber Daya Manusia Pekerja di Indonesia. "Maka tentu saja tidak ada 
pilihan lain bagi organisasi pekerja saat ini untuk terus meningkatkan kapasitas anggota. 
Komitmen kami ke depan adalah pengembangan organisasi menjadi semakin modern, peka 
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dengan tuntutan zaman dan mampu menjadi penyedia sumber daya manusia yang handal pada 
berbagai sektor," katanya. 

Selain itu beberapa agenda strategis ke depan juga akan menjadi perhatian Arnod di antaranya 
implementasi dan sosialisasi UU Cipta Kerja, relaksai pajak, pelatihan pada Balai Latihan Kerja, 
kartu prakerja dan isu-isu lain di bidang ketenagakerjaan. "Fokus kita ada pada beberpa soal ini 
yang tentu saja muaranya satu dan sama yaitu bagaimana anggota Serikat Pekerja kami makin 
kompetitif, dank arena makin kompetitif maka tentu saja mereka akan makin sejahtera, dan di 
atas segala-galanya ekonomi kita sebagai bangsa terus maju dan berkembang, apalagi di tengah 
upaya bersama untuk bangkit dari pandemic Covid-19," pungkasnya. 

Terselanggaranya Munas VII kali ini kata dia tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, yaitu 
Ketua Umum KSPSI Yoris Raweyai, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar 
Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Ketua Komisi IX Melki Lakalena, dan 
Komisioner Komisi Informasi Pusat Romanus Ndau Lendong serta berbagai pihak yang dengan 
caranya masing-masing menyukseskan acara ini. Munas VII kali ini juga terselenggara dengan 
baik karena kerja keras panitia. Duduk sebagai Ketua Panitia adalah Wahyu Budi, Ketua Steering 
Committee Tomi Eko Harto dan Sekretaris Steering Commite Warsidi. Munas VII ini juga 
diselenggarakan dengan tetap menaati protocol kesehatan yang ada. "Dari 300 peserta di 
seluruh Indonesia, 80 orang hadir secara fisik dan sisanya mengikuti secara virtual," tambah 
Ketua Panitia Munas VII PP FSP PPMI - KSPSI Wahyu Budi. 
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Judul Program JHT Defisit, BP Jamsostek Masih Sanggup Bayar Klaim? 

Nama Media detik.com 

Newstrend Jaminan Hari Tua 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5514410/program-jht-
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Layanan Korporasi 
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Narasumber 

neutral - Edwin Michael Ridwan Anggoro (Direktur Pengembangan Investasi) Tapi kenapa bisa 
ada defisit? Karena floating loss yang terjadi itu tidak kami bebankan kepada peserta. Jadi melalui 
metode yang kami gunakan saat ini tidak ada floating loss yang kami bebankan kepada peserta. 
Sehingga dibebankan kepada program itu sendiri, sehingga seolah-olah ada defisit yang 
besarannya adalah 5% 

positive - Edwin Michael Ridwan Anggoro (Direktur Pengembangan Investasi) Jadi secara natural 
akan ada penambahan premi. Jadi kami masih net premium, setiap tahun kami bayar klaim lebih 
kecil dari premi yang masuk. Jadi secara natural walaupun tidak ada return, tapi dana kelolaan 
otomatis akan naik. Dan kalau alokasi di saham konstan, maka secara persentase akan menurun 
secara natural 

negative - Edwin Michael Ridwan Anggoro (Direktur Pengembangan Investasi) Lalu mungkin ada 
kekhawatiran di masyarakat secara umum bahwa BPJS Ketenagakerjaan karena floating loss lalu 
tidak punya dana yang cukup untuk membayar klaim. Saya bisa katakan di sini bahwa justru 
kondisinya terbalik. Di mana deposito kami bisa mengcover 2 tahun punya klaim sebesar Rp 70 
triliun itu ada di deposito. Justru problem kami kebanjiran likuiditas sebenarnya. Karena untuk 
klaim 1 tahun itu, di tahun lalu sekitar Rp 36 triliun. Deposito kami ada Rp 70 triliun. Jadi untuk 
cover 2 tahun klaim itu kami sanggup 

 

Ringkasan 

Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BP Jamsostek terus mengalami defisit kecukupan 
dana sejak Juli 2017. Hal itu disebabkan oleh penurunan nilai portofolio investasi saham dan 
reksadana, di mana dari total dana JHT, sebesar 23,8% dialokasikan pada dua instrumen saham 
tersebut. Total dana kelola program JHT sendiri mencapai Rp 338 triliun. Dari sisi rasio 
kecukupan dana (RKD) program JHT, hanya mencapai 95,2% per Februari 2021. 
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PROGRAM JHT DEFISIT, BP JAMSOSTEK MASIH SANGGUP BAYAR KLAIM? 

Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BP Jamsostek terus mengalami defisit kecukupan 
dana sejak Juli 2017. Hal itu disebabkan oleh penurunan nilai portofolio investasi saham dan 
reksadana, di mana dari total dana JHT, sebesar 23,8% dialokasikan pada dua instrumen saham 
tersebut. 

Total dana kelola program JHT sendiri mencapai Rp 338 triliun. Dari sisi rasio kecukupan dana 
(RKD) program JHT, hanya mencapai 95,2% per Februari 2021. 

Meski begitu, Direktur Pengembangan Investasi Edwin Michael Ridwan Anggoro menegaskan, 
turunnya nilai portofolio program JHT karena adanya floating loss pada instrumen saham dan 
reksadana yang diinvestasikan dari dana JHT sehingga menyebabkan defisit tidak dibebankan 
kepada peserta. 

"Tapi kenapa bisa ada defisit? Karena floating loss yang terjadi itu tidak kami bebankan kepada 
peserta. Jadi melalui metode yang kami gunakan saat ini tidak ada floating loss yang kami 
bebankan kepada peserta. Sehingga dibebankan kepada program itu sendiri, sehingga seolah-
olah ada defisit yang besarannya adalah 5%," terang Edwin dalam rapat dengar pendapat (RDP) 
dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (30/3/2021). 

Untuk mengatasi defisit, pihaknya akan mengalihkan portofolio investasi dari instrumen saham 
dan reksadana ke obligasi atau investasi langsung. Sehingga, pihaknya tetap bisa membayar 
klaim yang diajukan peserta setiap tahunnya. 

"Jadi secara natural akan ada penambahan premi. Jadi kami masih net premium, setiap tahun 
kami bayar klaim lebih kecil dari premi yang masuk. Jadi secara natural walaupun tidak ada 
return, tapi dana kelolaan otomatis akan naik. Dan kalau alokasi di saham konstan, maka secara 
persentase akan menurun secara natural," papar Edwin. 

Selain itu, menurutnya secara keseluruhan pihaknya masih bisa membayar klaim-klaim yang 
diajukan peserta. Pasalnya, portofolio investasi pada instrumen deposito yang dikelola BP 
Jamsostek masih cukup untuk membayar 1 tahun ke depan. 

"Lalu mungkin ada kekhawatiran di masyarakat secara umum bahwa BPJS Ketenagakerjaan 
karena floating loss lalu tidak punya dana yang cukup untuk membayar klaim. Saya bisa katakan 
di sini bahwa justru kondisinya terbalik. Di mana deposito kami bisa mengcover 2 tahun punya 
klaim sebesar Rp 70 triliun itu ada di deposito. Justru problem kami kebanjiran likuiditas 
sebenarnya. Karena untuk klaim 1 tahun itu, di tahun lalu sekitar Rp 36 triliun. Deposito kami 
ada Rp 70 triliun. Jadi untuk cover 2 tahun klaim itu kami sanggup," pungkas Edwin. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Masyarakat Papua Barat dan Papua harus 
menikmati manfaat keberadaan BLK. Kami akan tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada prinsipnya, saya menyambut positif 
pengajuan Pak Bupati Herry terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini karena posisinya untuk identifikasi 
kesiapan pada 2022. Sementara itu, anggaran untuk 2021 sudah ditetapkan, sehingga perlu 
melihat desain anggaran ke depannya 

negative - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Pasalnya, di Kabupaten Biak baru ada lembaga 
latihan kerja (LLK) dan belum terdapat BLK 

positive - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Jadi, selama ini kami menggunakan satu gedung 
secara bergantian. Oleh karenanya, dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana dan 
prasarana, serta instruktur pelatihan 

neutral - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Kami meminta Kemnaker untuk dapat 
membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor. Kami juga meminta dukungan 
program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar untuk meningkatkan 
SDM masyarakat Biak Numfor 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya menargetkan 
pembangunan 25 Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas di Papua dan Papua Barat pada 2021. 
Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) 
masyarakat Papua Barat dan Papua. 
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TINGKATKAN SDM DI PAPUA, MENAKER IDA TARGETKAN PEMBANGUNAN 25 BLK 
KOMUNITAS 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya menargetkan 
pembangunan 25 Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas di Papua dan Papua Barat pada 2021. 

Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) 
masyarakat Papua Barat dan Papua. 

"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kami akan 
tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM," ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com 
terima, Selasa (30/3/2021). 

Selain kualitas SDM, lanjut Ida, pihaknya berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja 
dan pengurangan pengangguran. 

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima kunjungan Bupati Kabupaten Biak Numfor 
Herry Ario Naap di Kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Jakarta, Selasa. 

Dalam jamuan tersebut, Ida menyambut baik usulan pendirian BLK Unit Pelaksana Teknis Pusat 
(BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. 

"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati Herry terkait usulan pendirian 
BLK UPTP di Biak," kata Ida. 

Untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, ia meminta Bupati Biak Numfor Herry agar menyiapkan 
secara detail berbagai hal yang dibutuhkan. Mulai dari kelengkapan perizinan dan dokumen, 
ketersediaan lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung. 

Menaker Ida menjelaskan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan 
menyesuaikan dengan potensi yang ada. 

Ia mencontohkan potensi di daerah Biak Numfor. Untuk potensi ini, maka program pelatihan 
yang diberikan berkaitan pula dengan bidang perikanan, pertanian, dan peternakan. 

"Hal ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan pada 2022. Sementara itu, anggaran untuk 
2021 sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ucap Ida. 

Pada kesempatan yang sama, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengatakan, pihaknya 
mengajukan pendirian BLK UPTP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) 
Nomor 9 Tahun 2020. 

Adapun Inpres Nomor 9 Tahun 2020 berisi tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di 
Provinsi Papua dan Papua Barat. 

"Pasalnya, di Kabupaten Biak baru ada lembaga latihan kerja (LLK) dan belum terdapat BLK," 
ujar Herry. 

Ia mengaku, beberapa pelatihan yang diadakan, seperti pelatihan listrik, mesin, dan otomotif, 
harus dilakukanbergantian. Sebab, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang 
ada memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. 

"Jadi, selama ini kami menggunakan satu gedung secara bergantian. Oleh karenanya, 
dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana dan prasarana, serta instruktur pelatihan," kata 
Herry. 
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Dengan kondisi tersebut, lanjut dia, pihaknya berupaya mengajukan pendirian BLK UPTP pada 
Kemnaker. 

Lebih lanjut Herry mengatakan, tujuan pendirian BLK UPTP agar SDM masyarakat Biak Numfor 
meningkat dan memiliki keterampilan. Dengan begitu, mereka akan siap untuk masuk ke pasar 
kerja. 

Terkait lahan pendirian BLK, ia mengaku, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 120 hektar 
(ha). 

"Kami meminta Kemnaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak 
Numfor. Kami juga meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, 
dan Makasar untuk meningkatkan SDM masyarakat Biak Numfor," ujar Herry. 

 

 

 

  



 

54 
 

Judul Lindungi Buruh dan Keberlangsungan Usaha, Kemnaker Kampanyekan 
Budaya 3K 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Bulan K3 Nasional 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/03/30/200321326/lindungi-
buruh-dan-keberlangsungan-usaha-kemnaker-kampanyekan-budaya-3k 

Jurnalis Alifia Nuralita Rezqiana 

Tanggal 2021-03-30 20:03:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Pemerintah memahami bahwa sebagai regulator, perlu 
mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan perlindungan pekerja atau buruh dan 
keberlangsungan usaha 

neutral - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Contohnya ketika tempat kerja dibersihkan secara teratur 
satu kali sehari. Ini akan menurunkan risiko pekerja jatuh sakit akibat debu atau akibat jatuh 
karena lantai licin 

neutral - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Kita sudah melakukan terobosan dengan inovasi-inovasi 
baru terhadap pelaksanaan K3, untuk terus ditingkatkan dan diperkuat di tengah perubahan 
masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat 

 

Ringkasan 

Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ghazmahadi menyatakan, K3 merupakan kunci untuk 
meningkatkan produktivitas kerja. Hal tersebut disampaikan Ghazmahadi secara virtual dalam 
acara Indonesia Conference & Competition of Occupational Safety and Health (OSH) di Jakarta, 
Selasa (30/3/2021). 

 

LINDUNGI BURUH DAN KEBERLANGSUNGAN USAHA, KEMNAKER KAMPANYEKAN 
BUDAYA 3K 

Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ghazmahadi menyatakan, K3 merupakan kunci untuk 
meningkatkan produktivitas kerja. 

Hal tersebut disampaikan Ghazmahadi secara virtual dalam acara Indonesia Conference & 
Competition of Occupational Safety and Health (OSH) di Jakarta, Selasa (30/3/2021). 
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Acara yang digelar oleh Kemnaker tersebut merupakan wujud dari upaya Kemnaker untuk 
mempromosikan kampanye K3, terutama di bulan K3 tahun 2021 ini. 

"Pemerintah memahami bahwa sebagai regulator, perlu mendukung kegiatan-kegiatan yang 
dapat memberikan perlindungan pekerja atau buruh dan keberlangsungan usaha," tutur 
Ghazmahadi. 

Menurutnya, keselamatan dan kesehatan kerja adalah isu yang mampu menjembatani 
kepentingan perlindungan pekerja serta keberlangsungan usaha. 

Ia berharap masyarakat bisa semakin memahami pentingnya budaya tersebut dan bisa 
menerapkannya secara sederhana, mudah, dan murah. 

"Contohnya ketika tempat kerja dibersihkan secara teratur satu kali sehari. Ini akan menurunkan 
risiko pekerja jatuh sakit akibat debu atau akibat jatuh karena lantai licin," terang Ghazmahadi 
memberi contoh. 

Jika rutin melakukan aktivitas itu, imbuh dia, pekerja atau buruh bisa terus merasa aman dan 
senang dalam bekerja. Di sisi lain, produksi terus berjalan, keuntungan datang, dan pengusaha 
pun riang. 

Untuk itu, Ghazmahadi menilai bahwa budaya keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi 
mindset yang terus dikembangkan. 

Demi mempercepat pelaksanaan budaya K3, pemerintah telah membuat kebijakan perlindungan 
tenaga kerja lebih efektif dan efisien, dengan melibatkan unsur pekerja atau buruh, serta serikat 
pekerja atau buruh. 

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui integrasi sistem manajemen dan penerapan K3 yang 
terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kebijakan itu dikenal dengan istilah Sistem Manajemen K3 
(SMK3). 

Penerapan sistem itu, kata Ghazmahadi, menjadi upaya pemerintah dalam mencegah kecelakaan 
dan penyakit akibat kerja. Dengan demikian, produktivitas kerja akan terwujud. 

"Kita sudah melakukan terobosan dengan inovasi-inovasi baru terhadap pelaksanaan K3, untuk 
terus ditingkatkan dan diperkuat di tengah perubahan masyarakat dan revolusi industri yang 
kian melesat," ucapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Prima 
Karya Kemnaker Hermanto menyatakan, pihaknya mendorong agar jejaring dan kerja sama 
semua pihak dapat diwujudkan. 

Menurutnya, kerja sama semua pihak harus dilakukan di perusahaan, kampus, maupun di tempat 
lainnya, pada tingkat leadership (kepemimpinan) maupun level pelaksanaan atau implementasi. 

Adapun acara yang digelar secara virtual dengan tema "Penerapan Sistem Manajemen K3 
Menghadapi Revolusi Industri 4.0" tersebut dihadiri oleh 300 orang peserta dari 50 perusahaan 
yang telah mendapat sertifikasi SMK3. 
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Narasumber 

positive - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Kemnaker mendorong semua pihak agar terus menerus 
mempromosikan K3 dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan 
usaha untuk mendorong produktivitas 

positive - Ghazmahadi (Direktur PNK3) K3 adalah salah satu isu yang mampu menjembatani 
kedua kepentingan ini. K3 bahkan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas 

negative - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Ujungnya, pekerja/buruh bisa terus bekerja, keluarga 
senang. Di sisi lain, proses produksi terus berjalan, keuntungan datang, pengusaha pun riang 

neutral - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Penerapan SMK3 dilaksanakan agar upaya pencegahan 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terwujud dan peningkatan produtivitas juga akan 
tercipta, sehingga budaya K3 melekat pada setiap individu yang terlibat dalam perusahaan 

neutral - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Kami sudah melakukan terobosan dengan inovasi-inovasi 
baru terhadap pelaksanaan K3, untuk terus ditingkatkan dan diperkuat di tengah perubahan 
masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat 

neutral - Hermanto (Ketua Lembaga Pengembangan SDM Prima Karya Kemnaker) Penerapan 
Sistem Manajemen K3 Menghadapi Revolusi Industri 4.0. 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Indonesia Conference & Competition of Occupational 
Safety and Health (OSH). Direktur Pengawasan Norma K3 Ghazmahadi mengatakan acara 
tersebut digelar dalam rangka memeriahkan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2021. 
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KEMNAKER PERKUAT INOVASI PELAKSANAAN K3 DI PERUSAHAAN 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Indonesia Conference & Competition of 
Occupational Safety and Health (OSH). Direktur Pengawasan Norma K3 Ghazmahadi 
mengatakan acara tersebut digelar dalam rangka memeriahkan bulan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) 2021. Menurut dia, kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kemnaker 
untuk terus meningkatkan dan memperkuat inovasi baru terhadap pelaksanaan K3 di tengah 
perubahan masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat. 

"Kemnaker mendorong semua pihak agar terus menerus mempromosikan K3 dalam rangka 
meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha untuk mendorong 
produktivitas, " ujar Ghazmahadi saat menyampaikan sambutan secara virtual di acara Indonesia 
Conference & Competition OSH di Jakarta, Selasa (30/3). 

Ghazmahadi menjelaskan dalam upaya memperkuat Budaya K3 perlu mendukung kegiatan-
kegiatan yang dapat memberikan perlindungan pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha. 

"K3 adalah salah satu isu yang mampu menjembatani kedua kepentingan ini. K3 bahkan adalah 
kunci untuk meningkatkan produktivitas," kata dia. 

Dia menilai budaya K3 harus dijadikan suatu mindset yang senantiasa terus dikembangkan. 
Pihaknya berharap seluruh masyarakat semakin memahami untuk memulai budaya K3 yang 
sederhana, mudah, dan murah. 

Ghazmahadi mencontohkan membersihkan tempat kerja satu kali satu hari secara teratur akan 
menyumbang menurunnya jumlah pekerja/buruh yang sakit karena terpapar debu, terjatuh 
karena lantai licin, dan lain-lain. "Ujungnya, pekerja/buruh bisa terus bekerja, keluarga senang. 
Di sisi lain, proses produksi terus berjalan, keuntungan datang, pengusaha pun riang, " ucap dia. 

Dia pun mengatakan, untuk mempercepat pelaksanaan budaya K3, pemerintah telah memiliki 
kebijakan perlindungan tenaga kerja lebih efektif dan efisien dengan melibatkan unsur 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Yakni, lanjut dia, melalui penerapan K3 yang 
terintegrasi dengan sistem manajemen K3 yang terukur, terstruktur, dan terintegrasi atau yang 
sering dikenal dengan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3). 

"Penerapan SMK3 dilaksanakan agar upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja 
dapat terwujud dan peningkatan produtivitas juga akan tercipta, sehingga budaya K3 melekat 
pada setiap individu yang terlibat dalam perusahaan, " kata dia. 

Ghazmahadi menegaskan, peningkatan jaringan dan kerja sama dengan stakeholder, baik dalam 
dan luar negeri, merupakan satu kebutuhan untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan tidak 
dapat dilakukan sendirian, terlebih di masa pandemi. 

"Kami sudah melakukan terobosan dengan inovasi-inovasi baru terhadap pelaksanaan K3, untuk 
terus ditingkatkan dan diperkuat di tengah perubahan masyarakat dan revolusi industri yang 
kian melesat, " ujar dia. 

Ketua Lembaga Pengembangan SDM Prima Karya Kemnaker, Hermanto menyatakan pihaknya 
mendorong agar jejaring dan kerja sama semua pihak dapat diwujudkan pada tingkat 
leadership/kepemimpinan pada level pelaksanaan/ implementasi, baik di perusahaan, kampus, 
maupun di tempat lainnya. 

Bekerja sama dengan PT Wahana Kendali Mutu, Indonesia Conference & Competition OSH 
bertemakan "Penerapan Sistem Manajemen K3 Menghadapi Revolusi Industri 4.0." Kegiatan ini 
dihadiri secara virtual oleh 300 peserta dari 50 perusahaan yang telah tersertifikasi Sistem 
Manajemen K3 (SMK3). 
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positive - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Kemnaker mendorong semua pihak agar terus menerus 
mempromosikan K3 dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan 
usaha untuk mendorong produktivitas 

positive - Ghazmahadi (Direktur PNK3) K3 adalah salah satu isu yang mampu menjembatani 
kedua kepentingan ini. K3 bahkan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas 

negative - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Ujungnya, pekerja/buruh bisa terus bekerja, keluarga 
senang. Di sisi lain, proses produksi terus berjalan, keuntungan datang, pengusaha pun riang 

neutral - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Penerapan SMK3 dilaksanakan agar upaya pencegahan 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terwujud dan peningkatan produktivitas juga akan 
tercipta, sehingga budaya K3 melekat pada setiap individu yang terlibat dalam perusahaan 

neutral - Ghazmahadi (Direktur PNK3) Kita sudah melakukan terobosan dengan inovasi-inovasi 
baru terhadap pelaksanaan K3, untuk terus ditingkatkan dan diperkuat di tengah perubahan 
masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat 

neutral - Hermanto (Ketua Lembaga Pengembangan SDM Prima Karya Kemnaker) Penerapan 
Sistem Manajemen K3 Menghadapi Revolusi Industri 4.0 

neutral - Hermanto (Ketua Lembaga Pengembangan SDM Prima Karya Kemnaker) Penerapan 
Sistem Manajemen K3 Menghadapi Revolusi Industri 4.0. 

 

Ringkasan 

Untuk memeriahkan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2021, Kementerian 
Ketenagakerjaan menggelar Indonesia Conference & Competition of Occupational Safety and 
Health (OSH). Kegiatan ini salah satu upaya Kemnaker untuk terus meningkatkan dan 
memperkuat inovasi baru terhadap pelaksanaan K3 di tengah perubahan masyarakat dan 
revolusi industri yang kian melesat. "Kemnaker mendorong semua pihak agar terus menerus 
mempromosikan K3 dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan 
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usaha untuk mendorong produktivitas," ujar Direktur Pengawasan Norma K3, Ghazmahadi, saat 
menyampaikan sambutan secara virtual di acara Indonesia Conference & Competition OSH di 
Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

 

KEMNAKER TERUS PERKUAT INOVASI PELAKSANAAN K3 DI PERUSAHAAN 

JAKARTA - Untuk memeriahkan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2021, 
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Indonesia Conference & Competition of Occupational 
Safety and Health (OSH). Kegiatan ini salah satu upaya Kemnaker untuk terus meningkatkan 
dan memperkuat inovasi baru terhadap pelaksanaan K3 di tengah perubahan masyarakat dan 
revolusi industri yang kian melesat. 

"Kemnaker mendorong semua pihak agar terus menerus mempromosikan K3 dalam rangka 
meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha untuk mendorong 
produktivitas," ujar Direktur Pengawasan Norma K3, Ghazmahadi, saat menyampaikan sambutan 
secara virtual di acara Indonesia Conference & Competition OSH di Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

Ghazmahadi, menjelaskan bahwa dalam upaya memperkuat Budaya K3, pemerintah memahami 
bahwa sebagai regulator, perlu mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan 
perlindungan pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha. 

"K3 adalah salah satu isu yang mampu menjembatani kedua kepentingan ini. K3 bahkan adalah 
kunci untuk meningkatkan produktivitas," ucapnya. 

Beneran Nih THR 2021 Bakal Dicicil Lagi? Ini Kata Kemnaker Ketemu Menaker, Dewas Beberkan 
Soal Tiga Pilar dan Enam Lompatan Ia menilai budaya K3 harus dijadikan suatu mindset yang 
senantiasa terus dikembangkan. Pihaknya berharap seluruh masyarakat semakin memahami 
untuk memulai budaya K3 yang sederhana, mudah, dan murah. 

Ghazmahadi mencontohkan membersihkan tempat kerja satu kali satu hari secara teratur akan 
menyumbang menurunnya jumlah pekerja/buruh yang sakit karena terpapar debu, terjatuh 
karena lantai licin, dan lain-lain. "Ujungnya, pekerja/buruh bisa terus bekerja, keluarga senang. 
Di sisi lain, proses produksi terus berjalan, keuntungan datang, pengusaha pun riang," katanya. 

Untuk mempercepat pelaksanaan budaya K3, pemerintah telah memiliki kebijakan perlindungan 
tenaga kerja lebih efektif dan efisien dengan melibatkan unsur pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh. Yakni melalui penerapan K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen 
K3 yang terukur, terstruktur, dan terintegrasi atau yang sering dikenal dengan penerapan Sistem 
Manajemen K3 (SMK3). 

"Penerapan SMK3 dilaksanakan agar upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja 
dapat terwujud dan peningkatan produktivitas juga akan tercipta, sehingga budaya K3 melekat 
pada setiap individu yang terlibat dalam perusahaan," katanya. 

Ditegaskan Ghazmahadi, peningkatan jaringan dan kerja sama dengan stakeholder, baik dalam 
dan luar negeri, merupakan satu kebutuhan untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan tidak 
dapat dilakukan sendirian, terlebih di masa pandemi. 

"Kita sudah melakukan terobosan dengan inovasi-inovasi baru terhadap pelaksanaan K3, untuk 
terus ditingkatkan dan diperkuat di tengah perubahan masyarakat dan revolusi industri yang 
kian melesat," tuturnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Lembaga Pengembangan SDM Prima Karya Kemnaker, 
Hermanto menyatakan pihaknya mendorong agar jejaring dan kerja sama semua pihak dapat 
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diwujudkan pada tingkat leadership/kepemimpinan pada level pelaksanaan/ implementasi, baik 
di perusahaan, kampus, maupun di tempat lainnya. 

Sementara itu Indonesia Conference & Competition OSH bertemakan "Penerapan Sistem 
Manajemen K3 Menghadapi Revolusi Industri 4.0." Kegiatan ini terselenggara bekerja sama 
dengan PT Wahana Kendali Mutu. Acara ini dihadiri secara virtual oleh 300 peserta dari 50 
perusahaan yang telah tersertifikasi Sistem Manajemen K3 (SMK3). 

Indonesia Conference & Competition OSH yang digelar secara virtual pada 30 - 31 Maret 2021 
tersebut menampilkan beragama acara. Di antaranya Diskusi Panel SMK3 dan Penerapan K3 
Menghadapi Era 4.0, Forum Manajemen K3, Presentasi Kompetisi K3, serta Kuis Cepat Tepat 
Norma K3 yang akan diikuti perwakilan perusahaan peserta.CM (atk). 
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positive - Ghazmahadi (Direktur Pengawasan Norma K3) Kemnaker mendorong semua pihak 
agar terus menerus mempromosikan K3 dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja dan 
keberlangsungan usaha untuk mendorong produktivitas 

positive - Ghazmahadi (Direktur Pengawasan Norma K3) K3 adalah salah satu isu yang mampu 
menjembatani kedua kepentingan ini. K3 bahkan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas 

negative - Ghazmahadi (Direktur Pengawasan Norma K3) Ujungnya, pekerja/buruh bisa terus 
bekerja, keluarga senang. Di sisi lain, proses produksi terus berjalan, keuntungan datang, 
pengusaha pun riang 

neutral - Ghazmahadi (Direktur Pengawasan Norma K3) Penerapan SMK3 dilaksanakan agar 
upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terwujud dan peningkatan 
produktivitas juga akan tercipta, sehingga budaya K3 melekat pada setiap individu yang terlibat 
dalam perusahaan 

neutral - Ghazmahadi (Direktur Pengawasan Norma K3) Kita sudah melakukan terobosan dengan 
inovasi-inovasi baru terhadap pelaksanaan K3, untuk terus ditingkatkan dan diperkuat di tengah 
perubahan masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat 

neutral - Hermanto (Ketua Lembaga Pengembangan SDM Prima Karya Kemnaker) Penerapan 
Sistem Manajemen K3 Menghadapi Revolusi Industri 4.0. 

 

Ringkasan 

Dalam rangka memeriahkan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2021, 
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Indonesia Conference & Competition of Occupational 
Safety and Health (OSH). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kemnaker untuk terus 
meningkatkan dan memperkuat inovasi baru terhadap pelaksanaan K3 di tengah perubahan 
masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat. "Kemnaker mendorong semua pihak agar 
terus menerus mempromosikan K3 dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja dan 
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keberlangsungan usaha untuk mendorong produktivitas," ujar Direktur Pengawasan Norma K3, 
Ghazmahadi, saat menyampaikan sambutan secara virtual di acara Indonesia Conference & 
Competition OSH di Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

 

KEMNAKER TERUS PERKUAT INOVASI PELAKSANAAN K3 DI PERUSAHAAN 

- Dalam rangka memeriahkan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2021, 
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Indonesia Conference & Competition of Occupational 
Safety and Health (OSH). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kemnaker untuk terus 
meningkatkan dan memperkuat inovasi baru terhadap pelaksanaan K3 di tengah perubahan 
masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat. 

"Kemnaker mendorong semua pihak agar terus menerus mempromosikan K3 dalam rangka 
meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha untuk mendorong 
produktivitas," ujar Direktur Pengawasan Norma K3, Ghazmahadi, saat menyampaikan sambutan 
secara virtual di acara Indonesia Conference & Competition OSH di Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

Direktur Pengawasan Norma K3, Ghazmahadi, menjelaskan bahwa dalam upaya memperkuat 
Budaya K3, pemerintah memahami bahwa sebagai regulator, perlu mendukung kegiatan-
kegiatan yang dapat memberikan perlindungan pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha. 

"K3 adalah salah satu isu yang mampu menjembatani kedua kepentingan ini. K3 bahkan adalah 
kunci untuk meningkatkan produktivitas," ujarnya. 

Direktur Ghazmahadi menilai budaya K3 harus dijadikan suatu mindset yang senantiasa terus 
dikembangkan. Pihaknya berharap seluruh masyarakat semakin memahami untuk memulai 
budaya K3 yang sederhana, mudah, dan murah. 

Ghazmahadi mencontohkan membersihkan tempat kerja satu kali satu hari secara teratur akan 
menyumbang menurunnya jumlah pekerja/buruh yang sakit karena terpapar debu, terjatuh 
karena lantai licin, dan lain-lain. "Ujungnya, pekerja/buruh bisa terus bekerja, keluarga senang. 
Di sisi lain, proses produksi terus berjalan, keuntungan datang, pengusaha pun riang, " katanya. 

Untuk mempercepat pelaksanaan budaya K3, pemerintah telah memiliki kebijakan perlindungan 
tenaga kerja lebih efektif dan efisien dengan melibatkan unsur pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh. Yakni melalui penerapan K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen 
K3 yang terukur, terstruktur, dan terintegrasi atau yang sering dikenal dengan penerapan Sistem 
Manajemen K3 (SMK3). 

"Penerapan SMK3 dilaksanakan agar upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja 
dapat terwujud dan peningkatan produktivitas juga akan tercipta, sehingga budaya K3 melekat 
pada setiap individu yang terlibat dalam perusahaan," katanya. 

Ditegaskan Direktur Ghazmahadi, peningkatan jaringan dan kerja sama dengan stakeholder, baik 
dalam dan luar negeri, merupakan satu kebutuhan untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan 
tidak dapat dilakukan sendirian, terlebih di masa pandemi. 

"Kita sudah melakukan terobosan dengan inovasi-inovasi baru terhadap pelaksanaan K3, untuk 
terus ditingkatkan dan diperkuat di tengah perubahan masyarakat dan revolusi industri yang 
kian melesat," katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Lembaga Pengembangan SDM Prima Karya Kemnaker, 
Hermanto menyatakan pihaknya mendorong agar jejaring dan kerja sama semua pihak dapat 
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diwujudkan pada tingkat leadership/kepemimpinan pada level pelaksanaan/ implementasi, baik 
di perusahaan, kampus, maupun di tempat lainnya. 

Bekerja sama dengan PT Wahana Kendali Mutu, Indonesia Conference & Competition OSH 
bertemakan "Penerapan Sistem Manajemen K3 Menghadapi Revolusi Industri 4.0." Kegiatan ini 
dihadiri secara virtual oleh 300 peserta dari 50 perusahaan yang telah tersertifikasi Sistem 
Manajemen K3 (SMK3). 

Indonesia Conference & Competition OSH yang digelar secara virtual pada tanggal 30 - 31 Maret 
2021 tersebut akan menampilkan beragama acara. Di antaranya Diskusi Panel SMK3 dan 
Penerapan K3 Menghadapi Era 4.0, Forum Manajemen K3, Presentasi Kompetisi K3, serta Kuis 
Cepat Tepat Norma K3 yang akan diikuti perwakilan perusahaan peserta. 

[hhw]. 
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Narasumber 

neutral - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Pada prinsipnya, saya menyambut positif 
pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini karena posisinya untuk identifikasi 
kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, anggaran sudah ditetapkan, sehingga 
perlu melihat desain anggaran ke depannya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Masyarakat Papua Barat dan Papua harus 
menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus 
berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran 

positive - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung 
secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-
prasarana dan instruktur pelatihan 

neutral - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat 
membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan 
program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak 
Numfor 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi 
Papua. "Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian 
BLK UPTP di Biak," kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario 
Naap, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/3). 
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KEMNAKER BAKAL DIRIKAN BALAI LATIHAN KERJA DI BIAK NUMFOR PAPUA 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi 
Papua. 

"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK 
UPTP di Biak," kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, 
di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/3). 

Menaker Ida meminta bupati agar menyiapkan terlebih dahulu secara detail berbagai hal yang 
dibutuhkan untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, seperti kelengkapan perizinan dan dokumen, 
ketersediaan lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung. 

Menaker Ida juga menyatakan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program 
pelatihan menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Biak Numfor, seperti perikanan, 
pertanian, dan peternakan. 

"Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, 
anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ucapnya. 

Selain itu, Menaker Ida mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan membangun 25 BLK 
Komunitas di Papua dan Papua Barat di tahun 2021. Pembangunan dimaksudkan untuk 
mengembangkan SDM masyarakat Papua Barat dan Papua. 

"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan 
kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan 
pengurangan pengangguran," ucapnya. 

Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, menyatakan bahwa pihaknya mengajukan pendirian BLK 
UPTP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Herry mengatakan, hingga kini di daerahnya baru ada Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan belum 
ada BLK. Menurutnya, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki 
keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga beberapa pelatihan yang diadakan seperti 
pelatihan listrik, mesin, dan otomotif harus bergantian. 

"Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung secara bergantian, sehingga ke depannya 
dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-prasarana dan instruktur pelatihan," kata Herry. 

Menurutnya, dengan kondisi tersebut, pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP ke Kemnaker 
agar SDM masyarakat Biak Numfor meningkat dan memiliki keterampilan, sehingga siap masuk 
ke pasar kerja. Untuk lahan pendirian BLK sendiri, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 120 
hektar. 

"Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten 
Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, 
Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak Numfor," terangnya. 

[hhw]. 
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Judul Kemnaker Bakal Dirikan Balai Latihan Kerja di Biak Numfor Papua 

Nama Media sindonews.com 
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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 - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Pada prinsipnya, saya menyambut positif 
pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan 
pada 2022 mendatang. Sementara untuk tahun ini, anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu 
melihat desain anggaran ke depannya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Masyarakat Papua Barat dan Papua harus 
menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus 
berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran 

positive - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Jadi selama ini kita menggunakan satu gedung 
secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-
prasarana dan instruktur pelatihan 

neutral - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat 
membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan 
program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak 
Numfor 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi 
Papua. "Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian 
BLK UPTP di Biak," kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario 
Naap, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/3/2021). 
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KEMNAKER BAKAL DIRIKAN BALAI LATIHAN KERJA DI BIAK NUMFOR PAPUA 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik usulan pendirian Balai 
Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, 
Provinsi Papua. 

"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK 
UPTP di Biak," kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, 
di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

Menaker Ida meminta bupati agar menyiapkan terlebih dahulu secara detail berbagai hal yang 
dibutuhkan untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP. Di antaranya kelengkapan perizinan dan 
dokumen, ketersediaan lahan yang cukup, serta sarana, dan prasarana pendukung. 

Menaker Ida juga menyatakan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program 
pelatihan menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Biak Numfor, seperti perikanan, 
pertanian, dan peternakan. 

"Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan pada 2022 mendatang. Sementara untuk tahun 
ini, anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ucapnya. 

Selain itu, Menaker Ida mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan membangun 25 BLK 
Komunitas di Papua dan Papua Barat di tahun 2021. Pembangunan dimaksudkan untuk 
mengembangkan SDM masyarakat Papua Barat dan Papua. 

"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan 
kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan 
pengurangan pengangguran," ucapnya. 

Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, menyatakan bahwa pihaknya mengajukan pendirian BLK 
UPTP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Herry mengatakan, hingga kini di daerahnya baru ada Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan belum 
ada BLK. Menurutnya, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki 
keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga beberapa pelatihan yang diadakan seperti 
pelatihan listrik, mesin, dan otomotif harus bergantian. 

"Jadi selama ini kita menggunakan satu gedung secara bergantian, sehingga ke depannya 
dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-prasarana dan instruktur pelatihan," kata Herry. 

Menurutnya, dengan kondisi tersebut, pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP ke Kemnaker 
agar SDM masyarakat Biak Numfor meningkat dan memiliki keterampilan, sehingga siap masuk 
ke pasar kerja. Untuk lahan pendirian BLK sendiri, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 120 
hektare. 

"Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten 
Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, 
Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak Numfor," tuturnya. CM (atk). 
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Judul Ini Strategi Pemkot Bandung Tekan Angka Pengangguran 

Nama Media bandung.bisnis.com 

Newstrend Strategi Menekan Angka Pengangguran 

Halaman/URL https://bandung.bisnis.com/read/20210330/549/1374667/ini-strategi-
pemkot-bandung-tekan-angka-pengangguran 
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Narasumber 

positive - Arief Syaifudin (Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung) Kita coba 
menyelesaikan (pengangguran) dengan pelatihan, dan memberikan program pemagangan di 
hotel atau ritel 

neutral - Arief Syaifudin (Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung) Sebetulnya 
informasi lowongan kerja terus menerus ada, ternyata banyak perusahaan yang membutuhkan 
tenaga kerja. kita terus menginformasikan lowongan kerja melalui aplikasi BIMA dan media sosial 
(twitter dan instagram) Diskominfo 

positive - Arief Syaifudin (Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung) Rencananya 
pada Juni dan Oktober akan ada job fair. Dalam bursa kerja nanti kita akan mengundang 
perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan kita akan sampaikan jumlah total lowongan 
yang tersedia. Kami juga akan coba sambungkan dengan perusahaan Jepang 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung berupaya menekan angka pengangguran melalui 
program pelatihan berbasis kompetensi dan program pemagangan. Di samping itu, Disnaker 
menyediakan pelatihan berbasis masyarakat/wirausaha/vokasi seperti pelatihan menjahit, tata 
rias, dan lain-lain, untuk mengantisipasi ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19. 

 

INI STRATEGI PEMKOT BANDUNG TEKAN ANGKA PENGANGGURAN 

BANDUNG - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung berupaya menekan angka 
pengangguran melalui program pelatihan berbasis kompetensi dan program pemagangan. Di 
samping itu, Disnaker menyediakan pelatihan berbasis masyarakat/wirausaha/vokasi seperti 
pelatihan menjahit, tata rias, dan lain-lain, untuk mengantisipasi ekonomi masyarakat terdampak 
pandemi Covid-19. 
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Berbagai upaya tersebut dilakukan dengan harapan masyarakat yang tidak bisa kembali bekerja 
formal, mereka bisa membuka wirausaha sendiri. "Kita coba menyelesaikan (pengangguran) 
dengan pelatihan, dan memberikan program pemagangan di hotel atau ritel," terang Kepala 
Disnaker Kota Bandung Arief Syaifudin pada Bandung Menjawab di Taman Dewi Sartika Kota 
Bandung, Selasa (30/3/2021). 

Arief mengatakan, Disnaker terus berkoordinasi dengan perusahaan untuk mendata lowongan 
pekerjaan terbaru. Sehingga nantinya masyarakat pencari kerja bisa melihat informasi terbaru 
terkait lowongan kerja, seperti melalui aplikasi BIMA. 

BIMA merupakan aplikasi ketenagakerjaan yang meliputi layanan secara online untuk informasi 
pasar kerja, bursa kerja, informasi pelatihan kerja, dan pelaporan permasalahan 
ketenagakerjaan. 

Aplikasi tersebut bisa diunduh melalui laman resmi disnaker.bandung.go.id dan bagi pengguna 
android bisa mengunduhnya di Playstore. "Sebetulnya informasi lowongan kerja terus menerus 
ada, ternyata banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. kita terus menginformasikan 
lowongan kerja melalui aplikasi BIMA dan media sosial (twitter dan instagram) Diskominfo," 
terangnya. 

Arief mengungkapkan, pada tahun 2020 jumlah pengangguran di Kota Bandung mengalami 
peningkatan sebanyak 3,03 persen atau 147.081 orang. Hal itu terjadi akibat bonus demografi 
yang mencapai 77 persen. Namun tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan. 

Oleh karena itu, pada tahun 2021 Disnaker juga akan melaksanakan job fair secara daring. Sebab 
berkaca pada job fair sebelumnya, Disnaker mampu menyediakan 12 ribu lowongan kerja. 
"Rencananya pada Juni dan Oktober akan ada job fair. Dalam bursa kerja nanti kita akan 
mengundang perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan kita akan sampaikan jumlah 
total lowongan yang tersedia. Kami juga akan coba sambungkan dengan perusahaan Jepang," 
terangnya. (k34). 
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Narasumber 

positive - Numfor Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Jadi selama ini kita menggunakan 1 
gedung secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-
prasarana dan instruktur pelatihan 

neutral - Numfor Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Kami meminta kepada Kemnaker untuk 
dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor, dan juga kami meminta 
dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar untuk 
masyarakat Biak Numfor 

neutral - Numfor Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Pada prinsipnya, saya menyambut positif 
pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan 
di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat 
desain anggaran ke depannya 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Masyarakat Papua Barat dan Papua harus 
menikmati manfaat keberadaan BLK. Kami tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus 
berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran 

 

Ringkasan 

Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengajukan pendirian BLK UPTP dalam rangka 
menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan 
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Herry mengatakan, hingga kini 
di daerahnya baru ada Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan belum ada BLK. Menurutnya, 
keberadaan LLK dengan program- program pelatihan yang ada memiliki keterbatasan sarana 
dan prasarana. 
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BIAK NUMFOR AJUKAN PENDIRIAN BLK UPTP UNTUK PERCEPAT PEMBANGUNAN 

JAKARTA - Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengajukan pendirian BLK UPTP dalam rangka 
menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan 
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Herry mengatakan, hingga kini di daerahnya baru ada Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan belum 
ada BLK. Menurutnya, keberadaan LLK dengan program- program pelatihan yang ada memiliki 
keterbatasan sarana dan prasarana. 

Dia mengaku beberapa pelatihan yang diadakan seperti pelatihan listrik, mesin, dan otomotif 
harus bergantian. 

"Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung secara bergantian, sehingga ke depannya 
dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-prasarana dan instruktur pelatihan," kata Herry, 
Herry Ario Naap, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/3). 

Menurut dia, dengan kondisi tersebut, pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP ke Kemnaker 
agar SDM masyarakat Biak Numfor meningkat dan memiliki keterampilan, sehingga siap masuk 
ke pasar kerja. Untuk lahan pendirian BLK sendiri, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 120 
hektar. 

"Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten 
Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, 
Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak Numfor," terang dia. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. 

"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK 
UPTP di Biak," ujar Menaker Ida saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor. 

Ida Fauziah meminta bupati agar menyiapkan terlebih dahulu secara detail berbagai hal yang 
dibutuhkan untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, seperti kelengkapan perizinan dan dokumen, 
ketersediaan lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung. 

Politikus PKB itu juga menyatakan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program 
pelatihan akan menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Biak Numfor, seperti 
perikanan, pertanian, dan peternakan. 

"Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, 
anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ucap dia. 

Selain itu, Ida Fauziah mengungkapkan, pihaknya menargetkan membangun 25 BLK Komunitas 
di Papua dan Papua Barat pada 2021. Pembangunan dimaksudkan untuk mengembangkan SDM 
masyarakat Papua Barat dan Papua. 

"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kami tingkatkan 
kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan 
pengurangan pengangguran," kata Ida Fauziah. 

(jpnn) Simak! Video Pilihan Redaksi:. 
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Narasumber 

negative - Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) Enggak apa-apa, biar kotanya ramai. 
Hotelnya juga ramai 

neutral - Ahyani (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo) Ya bagus lah, bisa menyampaikan 
program-program dari nasional yang dikerjakan di Solo 

neutral - Ahyani (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo) Jadi ya lebih bagus 

negative - Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) Biasanya vidcon (video conference) juga 
sering. Kadang saya mendampingi. Tapi kalau banyak agenda, biasanya saya diminta 
menggantikan beliau ke agenda lain 

 

Ringkasan 

Sejak dilantik 26 Februari, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menerima tamu nyaris setiap 
hari. Sejumlah menteri hingga petinggi partai politik menemui putra Presiden Joko Widodo itu. 
Selang beberapa hari usai kedatangan pertama Menteri Budi, Menteri BUMN Erick Thohir dan 
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertandang pada hari yang sama. Sepekan usai dua menteri 
itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah juga berkunjung ke Solo. 

 

SEBULAN DILANTIK, GIBRAN TERIMA SEDERET MENTERI & BOS PARPOL 

Solo, - Sejak dilantik 26 Februari, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menerima tamu nyaris 
setiap hari. Sejumlah menteri hingga petinggi partai politik menemui putra Presiden Joko Widodo 
itu. 

Dua hari usai pelantikan, Gibran menerima kedatangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 
yang meninjau lokasi pembangunan rel layang di perlintasan kereta Joglo. Budi Karya kembali 
ke Solo setelah beberapa pekan setelah itu. 
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Selang beberapa hari usai kedatangan pertama Menteri Budi, Menteri BUMN Erick Thohir dan 
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertandang pada hari yang sama. Sepekan usai dua menteri 
itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah juga berkunjung ke Solo. 

Pekan lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau 
Taman Balekambang, kawasan Ngarsopuro, hingga Pasar Legi. Sebelumnya, Kapolri Jenderal 
Polisi Listyo Sigit Praboowo hadir di Balai Kota Solo untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi. 

Tak hanya menteri, deretan petinggi partai bergantian menemui Gibran. Ketua Umum Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mengawali silaturahmi ke rumah dinas di 
Loji Gandrung. 

Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah menyusul di hari berbeda, Sabtu (27/3). Sehari kemudian, 
Minggu (28/3), datang Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. 

Saat dimintai konfirmasi atas banyaknya tokoh yang datang ke Solo, Gibran menanggapi enteng. 
"Enggak apa-apa, biar kotanya ramai. Hotelnya juga ramai," kata Gibran kepada, Sabtu lalu. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Ahyani menilai banyaknya tokoh yang datang ke justru baik 
untuk Kota Solo. Apalagi jika tokoh yang datang merupakan orang pemerintahan. "Ya bagus lah, 
bisa menyampaikan program-program dari nasional yang dikerjakan di Solo," kata Ahyani, Selasa 
(30/3). 

Menurutnya, kedatangan banyak tokoh itu berdampak ke Solo karena memperlancar 
pembangunan nasional di Solo. "Jadi ya lebih bagus," katanya. 

Ahyani mengatakan tak hanya menerima kunjungan langsung, Gibran juga aktif berkomunikasi 
secara virtual dengan jajaran kementerian. "Biasanya vidcon (video conference) juga sering. 
Kadang saya mendampingi. Tapi kalau banyak agenda, biasanya saya diminta menggantikan 
beliau ke agenda lain," katanya. 

Reporter: Novita Rahmawati Editor: Arif Koes. 
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negative - M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Jangan sampai ini (persoalan pembayaran 
THR) menimbulkan gejolak dan polemik yang berkepanjangan 

neutral - M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Ini yang menjadi catatan DPR. Maka 
Kemenaker bisa memaksimalkan momentum ini untuk peningkatan demand dan kegiatan 
ekonomi masyarakat 

positive - M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Masih ada kesempatan untuk mendongkrak 
konsumsi, baik dari sisi supply (dengan bansos dan pencairan THR) 

positive - M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Kami mengingatkan pengendalian pandemi 
pun tetap harus jadi perhatian utama agar trennya terus menurun dan makin minim menjelang 
Lebaran 

 

Ringkasan 

pemerintah mewacanakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021 bagi buruh dan pekerja 
dengan skema dicicil. Namun, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut hingga 
2021 masih ada perusahaan yang belum selesai melakukan kewajiban pembayaran cicilan THR 
tahun 2020 bagi buruh dan pekerja. Sementara, kalangan dunia usaha berharap pencairan 
bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah pada masa Lebaran 2021 atau Idulfitri 1442 H akan 
mampu mendongkrak konsumsi dan permintaan pasar, sehingga bisa tetap mendorong 
pemulihan ekonomi meskipun ada kebijakan larangan mudik. 
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AZIS SYAMSUDDIN MINTA SKEMA PEMBAYARAN THR DENGAN CARA DICICIL 
DIPERTIMBANGKAN LAGI 

JAKARTA - Pemerintah mewacanakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021 bagi buruh 
dan pekerja dengan skema dicicil. 

Namun, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut hingga 2021 masih ada 
perusahaan yang belum selesai melakukan kewajiban pembayaran cicilan THR tahun 2020 bagi 
buruh dan pekerja. 

Sementara, kalangan dunia usaha berharap pencairan bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah 
pada masa Lebaran 2021 atau Idulfitri 1442 H akan mampu mendongkrak konsumsi dan 
permintaan pasar, sehingga bisa tetap mendorong pemulihan ekonomi meskipun ada kebijakan 
larangan mudik. 

Merespons perkembangan yang ada, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong 
pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pembayaran THR dengan cara dicicil, 
mengingat hal itu akan memengaruhi daya beli masyarakat khususnya saat bulan suci Ramadan 
dan Idulfitri. 

Azis mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan agar membuka ruang diskusi terkait skema 
pemberian THR tahun 2021. "Jangan sampai ini (persoalan pembayaran THR) menimbulkan 
gejolak dan polemik yang berkepanjangan," kata Azis Syamsuddin dalam siaran persnya, Selasa 
(30/3). 

Di sisi lain, wakil ketua umum Partai Golkar ini mendorong Kemenaker menyampaikan imbauan 
ke perusahaan yang belum memberikan kewajiban THR 2020 kepada pekerja, untuk segera 
melunasi kewajibannya. 

Sementara, terkait kinerja ekonomi yang lebih baik dibanding tahun lalu, Azis memperkirakan 
jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembayaran THR tidak akan sebanyak 
tahun lalu. Terlebih, lanjut dia, krisis arus kas (cashflow) di perusahaan pun pada 2021 ini lebih 
bisa terkelola dengan baik dibanding tahun lalu. 

Kendati demikian, Azis memperkirakan masih ada perusahaan yang perlu meminta penangguhan 
THR. Namun, Azis juga menyebut daya beli masyarakat tahun ini bisa lebih tinggi dari 2020. Hal 
ini bisa memicu konsumsi lebih tinggi. "Ini yang menjadi catatan DPR. Maka Kemenaker bisa 
memaksimalkan momentum ini untuk peningkatan demand dan kegiatan ekonomi masyarakat," 
katanya. 

Mantan ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengatakan legiatan ekonomi tidak akan 
berhenti meskipun tidak ada aktivitas mudik. "Masih ada kesempatan untuk mendongkrak 
konsumsi, baik dari sisi supply (dengan bansos dan pencairan THR)," jelas Azis. 

Dia berharap pemerintah dapat mengatur waktu dan memastikan pencairan bansos bisa berjalan 
lancar pada momentum Lebaran. "Kami mengingatkan pengendalian pandemi pun tetap harus 
jadi perhatian utama agar trennya terus menurun dan makin minim menjelang Lebaran," 
pungkas Azis Syamsuddin. 
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positive - Ghazmahadi (Direktur Pengawasan Norma K3) Kemnaker mendorong semua pihak 
agar terus menerus mempromosikan K3 dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja dan 
keberlangsungan usaha untuk mendorong produktivitas 

positive - Ghazmahadi (Direktur Pengawasan Norma K3) K3 adalah salah satu isu yang mampu 
menjembatani kedua kepentingan ini. K3 bahkan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas 

negative - Ghazmahadi (Direktur Pengawasan Norma K3) Ujungnya, pekerja/buruh bisa terus 
bekerja, keluarga senang. Di sisi lain, proses produksi terus berjalan, keuntungan datang, 
pengusaha pun riang 

neutral - Ghazmahadi (Direktur Pengawasan Norma K3) Penerapan SMK3 dilaksanakan agar 
upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terwujud dan peningkatan 
produktivitas juga akan tercipta, sehingga budaya K3 melekat pada setiap individu yang terlibat 
dalam perusahaan 

neutral - Ghazmahadi (Direktur Pengawasan Norma K3) Kita sudah melakukan terobosan dengan 
inovasi-inovasi baru terhadap pelaksanaan K3 untuk terus ditingkatkan dan diperkuat di tengah 
perubahan masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat 

 

Ringkasan 

"Kemnaker mendorong semua pihak agar terus menerus mempromosikan K3 dalam rangka 
meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha untuk mendorong 
produktivitas, " ujar Direktur Pengawasan Norma K3, Ghazmahadi dalam keterangan tertulis, 
Selasa (30/3/2021). Dalam upaya memperkuat budaya K3, Ghazmahadi menjelaskan pemerintah 
memahami perannya sebagai regulator untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat 
memberikan perlindungan bagi pekerja dan buruh, serta keberlangsungan usaha. 
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DORONG PRODUKTIVITAS PEKERJA, KEMNAKER AJAK PROMOSIKAN BUDAYA K3 

"Kemnaker mendorong semua pihak agar terus menerus mempromosikan K3 dalam rangka 
meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha untuk mendorong 
produktivitas, " ujar Direktur Pengawasan Norma K3, Ghazmahadi dalam keterangan tertulis, 
Selasa (30/3/2021). 

Dalam upaya memperkuat budaya K3, Ghazmahadi menjelaskan pemerintah memahami 
perannya sebagai regulator untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan 
perlindungan bagi pekerja dan buruh, serta keberlangsungan usaha. 

"K3 adalah salah satu isu yang mampu menjembatani kedua kepentingan ini. K3 bahkan adalah 
kunci untuk meningkatkan produktivitas," katanya. 

Ghazmahadi menilai budaya K3 harus dijadikan suatu mindset yang senantiasa dikembangkan. 
Oleh karena itu, dia berharap agar masyarakat dapat tergerak untuk mulai menerapkan budaya 
K3 yang sederhana, mudah, dan murah. 

Lebih lanjut dia mencontohkan, budaya K3 dapat dilakukan dengan membersihkan tempat kerja 
satu kali satu hari secara teratur. Hal ini dapat mendorong penurunan jumlah pekerja/buruh 
yang sakit karena terpapar debu, terjatuh karena lantai licin, dan lain-lain. 

"Ujungnya, pekerja/buruh bisa terus bekerja, keluarga senang. Di sisi lain, proses produksi terus 
berjalan, keuntungan datang, pengusaha pun riang, " terangnya. 

Diungkapkan Ghazmahadi, pemerintah telah memiliki kebijakan perlindungan tenaga kerja yang 
efektif dan efisien dengan turut melibatkan unsur pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat 
buruh demi mempercepat pelaksanaan budaya K3. Yakni melalui penerapan K3 yang terintegrasi 
dengan sistem manajemen K3 yang terukur, terstruktur, dan terintegrasi atau yang sering 
dikenal dengan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3). 

"Penerapan SMK3 dilaksanakan agar upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja 
dapat terwujud dan peningkatan produktivitas juga akan tercipta, sehingga budaya K3 melekat 
pada setiap individu yang terlibat dalam perusahaan, " paparnya. 

Dia menegaskan, peningkatan jaringan dan kerja sama dengan stakeholder baik dalam maupun 
luar negeri, merupakan satu kebutuhan untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan tidak dapat 
dilakukan sendirian, terlebih di masa pandemi. 

"Kita sudah melakukan terobosan dengan inovasi-inovasi baru terhadap pelaksanaan K3 untuk 
terus ditingkatkan dan diperkuat di tengah perubahan masyarakat dan revolusi industri yang 
kian melesat, " pungkasnya. 

Pada kesempatan tersebut, Ketua Lembaga Pengembangan SDM Prima Karya Kemnaker, 
Hermanto menambahkan pihaknya juga mendorong agar jejaring dan kerja sama semua pihak 
dapat terwujud di tingkat leadership/kepemimpinan pada level pelaksanaan/ implementasi, baik 
di perusahaan, kampus, maupun di tempat lainnya. 

Sebagai informasi, Indonesia Conference & Competition OSH bertemakan 'Penerapan Sistem 
Manajemen K3 Menghadapi Revolusi Industri 4.0' merupakan kolaborasi Kemnaker dengan PT 
Wahana Kendali Mutu. Kegiatan ini digelar secara virtual pada 30-31 Maret 2021 dan dihadiri 
oleh 300 peserta dari 50 perusahaan yang telah tersertifikasi Sistem Manajemen K3 (SMK3). 
Indonesia Conference & Competition OSH menampilkan beragam acara, mulai dari sesi diskusi 
panel soal SMK3 dan Penerapan K3 Menghadapi Era 4.0, Forum Manajemen K3, Presentasi 
Kompetisi K3, serta Kuis Cepat Tepat Norma K3 yang akan diikuti perwakilan perusahaan 
peserta. (prf/prf). 
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positive - Wahyudi (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padanglawas) Masing- masing program 
memiliki manfaat perlindungan yang berbeda- beda terhadap peserta 

neutral - Wahyudi (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padanglawas) Manfaat program JHT dapat 
diterima oleh peserta yang telah mamasuki usia pensiun 57 tahun 

neutral - Ibarahim (Sekretaris Camat Sosa) Karena sangat besar manfaatnya menjadi peserta 
BPJS Ketenagakerjaan yang memberi dampak manfaat positif bagi peserta 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Padanglawas menggelar program 
sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kantor 
Camat Sosa, Selasa (30/3). Sosialisasi melingkupi Kecamatan Sosa, Hutaraja Tinggi, Batang Lubu 
Sutam, dan Sosa Timur untuk digarap sebagai peserya BPJS Ketenagakerjaan. 

 

BPJS KETENAGAKERJAAN PADANGLAWAS SOSIALISASI PROGRAM KE BPD 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padanglawas, Wahyudi saat memberikan sosialisasi di Kecamatan 
Sosa, Selasa (30/3). (Analisadaily/Istimewa) Sosa - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan Padanglawas menggelar program sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan 
kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kantor Camat Sosa, Selasa (30/3). 

Sosialisasi melingkupi Kecamatan Sosa, Hutaraja Tinggi, Batang Lubu Sutam, dan Sosa Timur 
untuk digarap sebagai peserya BPJS Ketenagakerjaan. 

Kepala BPJS Ketengakerjaan Cabang Padanglawas, Wahyudi mengatakan, BPJS 
Ketenagakerjaan mempunyai 4 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 
Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). 
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"Masing- masing program memiliki manfaat perlindungan yang berbeda- beda terhadap 
peserta," kata Wahyudi. 

Kata Wahyudi, program JKK pekerja berangkat dari berangkat bekerja, selama bekerja, sampai 
pekerja kembali ke rumah. Sedangkan untuk program JKM yang diberikan kepada ahli waris 
peserta peserta meninggal dunia. 

Sedangkan Program JHT merupakan program berkonsep tabungan, yang nantinya bermanfaat 
bagi peserta untuk persiapan hari tua. 

"Manfaat program JHT dapat diterima oleh peserta yang telah mamasuki usia pensiun 57 tahun," 
jelas Wahyudi. 

Setiap peserta, setelah Wahyudi, yang datang setelah itu, meskipun bukan ASN atau non ASN 
yang tercatat sebagai peserta mendapatkan hak yang sama. 

Wahyu mengimbau, kepada seluruh tenaga kerja di lingkup BPD pemerintah Desa untuk segera 
mendaftar program BP Jamsostek Ketenagakerjaan karena memberi manfaat bagi peserta. 

Sekretaris Camat Sosa, Ibarahim mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan BPJS 
Ketenagakerjaan bagi BPD dilingkup kerja pemerintahan desa se-kecamatan eks Sosa Ia 
mengingatkan, peserta sosialisasi dapat segera memasukkan diri sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan agar memberikan mafaat bagi peserta dan keluarga pekerja. 

Dengan adanya sosialisasi ini, sambung Sarwoedi, meningkatkan kesadaran masyarakat di 
lingkup BPD untuk menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

"Karena sangat besar manfaatnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memberi dampak 
manfaat positif bagi peserta," kata Ibarahim. 

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Padanglawas, Faisal Siregar 
mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi BPD dilingkup pemerintah desa sangat 
penting sebagai perlindungan bagi peserta dan keluarga. 

Harapan yang diharapkan, peserta yang mengikuti sosialisasi segera mendaftar diri sebagai 
peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga memberikan kenyamanan dalam risiko selama bekerja. 

Sedangkan Plt Kadis Naker Padanglawas, Jhon Nedi Piliang menyampaikan, masuknya sebagai 
peserta BPJS Ketenagakerjaan, akan memberikan jaminan sosial terhadap peserta khususnya 
BPD yang bekerja di lingkup pemerintah desa. 

Usai kegiatan sosialisasi dirangkai dengan penanda tanganan kerjasama program jaminan sosial 
ketenagakerjaan dan membuat surat pernyataan bersedia ikut menjadi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan. 

(ATS/CSP). 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada prinsipnya, saya menyambut positif 
pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini karena posisinya untuk identifikasi 
kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, anggaran sudah ditetapkan, sehingga 
perlu melihat desain anggaran ke depannya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Masyarakat Papua Barat dan Papua harus 
menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus 
berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran 

neutral - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat 
membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan 
program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar untuk masyarakat Biak 
Numfor 

positive - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung 
secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-
prasarana dan instruktur pelatihan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Terkait 
hal ini, Ida meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Biak Numfor untuk menyiapkan sederet hal 
yang diperlukan demi kelancaran pengajuan BLK UPTP, di antaranya kelengkapan izin dan 
dokumen, ketersediaan lahan, serta sarana dan prasarana pendukung. "Pada prinsipnya, saya 
menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak," kata Ida 
dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021). 
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BUPATI BIAK NUMFOR BARAT MINTA DIBANGUN BLK, MENAKER BILANG BEGINI 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Terkait 
hal ini, Ida meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Biak Numfor untuk menyiapkan sederet hal 
yang diperlukan demi kelancaran pengajuan BLK UPTP, di antaranya kelengkapan izin dan 
dokumen, ketersediaan lahan, serta sarana dan prasarana pendukung. 

"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK 
UPTP di Biak," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021). 

Hal itu diungkapkannya saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, di 
Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta. Menurut Ida, dalam mendirikan BLK 
UPTP, program-program pelatihan perlu disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Biak 
Numfor, seperti perikanan, pertanian, dan peternakan. 

"Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, 
anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ujarnya. 

Lebih lanjut, Ida menjelaskan Kemnaker telah menargetkan pembangunan 25 BLK Komunitas di 
wilayah Papua dan Papua Barat tahun ini. Adapun pembangunan tersebut dimaksudkan untuk 
mengembangkan SDM masyarakat setempat. 

"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan 
kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan 
pengurangan pengangguran," terangnya. 

Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap menyatakan pihaknya mengajukan 
pendirian BLK UPTP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 
2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Diungkapkan Herry, hingga saat ini di daerahnya baru ada Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan 
belum terdapat BLK. Dia menilai keberadaan LLK memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, 
sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan, seperti pelatihan listrik, mesin, dan otomotif harus 
bergantian. 

"Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten 
Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, 
Semarang, dan Makassar untuk masyarakat Biak Numfor," pungkasnya."Jadi selama ini kita 
menggunakan 1 gedung secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari 
pusat berupa sarana-prasarana dan instruktur pelatihan," tuturnya. 

Oleh karena itu, dia mengajukan pendirian BLK UPTP ke Kemnaker guna meningkatkan skill SDM 
di Biak Numfor agar siap masuk dan bersaing pasar kerja. Adapun untuk lahan pendirian BLK, 
dia sudah menyiapkan lahan seluas 120 hektare. 
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Judul Bupati di Papua Barat Minta Dibangun BLK, Menaker Bilang Begini 

Nama Media detik.com 

Newstrend BLK di Biak Numfor 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5514063/bupati-di-
papua-barat-minta-dibangun-blk-menaker-bilang-begini 
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News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada prinsipnya, saya menyambut positif 
pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini karena posisinya untuk identifikasi 
kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, anggaran sudah ditetapkan, sehingga 
perlu melihat desain anggaran ke depannya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Masyarakat Papua Barat dan Papua harus 
menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus 
berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran 

neutral - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat 
membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan 
program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar untuk masyarakat Biak 
Numfor 

positive - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung 
secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-
prasarana dan instruktur pelatihan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Terkait 
hal ini, Ida meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Biak Numfor untuk menyiapkan sederet hal 
yang diperlukan demi kelancaran pengajuan BLK UPTP, di antaranya kelengkapan izin dan 
dokumen, ketersediaan lahan, serta sarana dan prasarana pendukung. "Pada prinsipnya, saya 
menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak," kata Ida 
dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021). 
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BUPATI DI PAPUA BARAT MINTA DIBANGUN BLK, MENAKER BILANG BEGINI 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Terkait 
hal ini, Ida meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Biak Numfor untuk menyiapkan sederet hal 
yang diperlukan demi kelancaran pengajuan BLK UPTP, di antaranya kelengkapan izin dan 
dokumen, ketersediaan lahan, serta sarana dan prasarana pendukung. 

"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK 
UPTP di Biak," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021). 

Hal itu diungkapkannya saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, di 
Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta. Menurut Ida, dalam mendirikan BLK 
UPTP, program-program pelatihan perlu disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Biak 
Numfor, seperti perikanan, pertanian, dan peternakan. 

"Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, 
anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ujarnya. 

Lebih lanjut, Ida menjelaskan Kemnaker telah menargetkan pembangunan 25 BLK Komunitas di 
wilayah Papua dan Papua Barat tahun ini. Adapun pembangunan tersebut dimaksudkan untuk 
mengembangkan SDM masyarakat setempat. 

"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan 
kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan 
pengurangan pengangguran," terangnya. 

Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap menyatakan pihaknya mengajukan 
pendirian BLK UPTP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 
2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Diungkapkan Herry, hingga saat ini di daerahnya baru ada Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan 
belum terdapat BLK. Dia menilai keberadaan LLK memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, 
sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan, seperti pelatihan listrik, mesin, dan otomotif harus 
bergantian. 

"Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten 
Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, 
Semarang, dan Makassar untuk masyarakat Biak Numfor," pungkasnya."Jadi selama ini kita 
menggunakan 1 gedung secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari 
pusat berupa sarana-prasarana dan instruktur pelatihan," tuturnya. 

Oleh karena itu, dia mengajukan pendirian BLK UPTP ke Kemnaker guna meningkatkan skill SDM 
di Biak Numfor agar siap masuk dan bersaing pasar kerja. Adapun untuk lahan pendirian BLK, 
dia sudah menyiapkan lahan seluas 120 hektare. 
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Judul Kemnaker Dorong Semua Pihak Promosikan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 
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Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/03/30/172304/kemnaker-dorong-
semua-pihak-promosikan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja 
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Narasumber 

positive - Ghazmahadi (Direktur Pengawasan Norma K3) K3 adalah salah satu isu yang mampu 
menjembatani kedua kepentingan ini. K3 bahkan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas 

negative - Ghazmahadi (Direktur Pengawasan Norma K3) Ujungnya, pekerja/buruh bisa terus 
bekerja, keluarga senang. Di sisi lain, proses produksi terus berjalan, keuntungan datang, 
pengusaha pun riang 

neutral - Ghazmahadi (Direktur Pengawasan Norma K3) Penerapan SMK3 dilaksanakan agar 
upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dapat terwujud dan peningkatan 
produtivitas juga akan tercipta, sehingga budaya K3 melekat pada setiap individu yang terlibat 
dalam perusahaan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong semua pihak, agar terus menerus 
mempromosikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dalam rangka meningkatkan 
perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha untuk mendorong produktivitas. Hal ini 
dikatakan Direktur Pengawasan Norma K3, Ghazmahadi, saat menyampaikan sambutan secara 
virtual dalam acara Indonesia Conference & Competition OSH di Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

 

KEMNAKER DORONG SEMUA PIHAK PROMOSIKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN 
KERJA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong semua pihak, agar terus menerus 
mempromosikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dalam rangka meningkatkan 
perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha untuk mendorong produktivitas. 
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Hal ini dikatakan Direktur Pengawasan Norma K3, Ghazmahadi, saat menyampaikan sambutan 
secara virtual dalam acara Indonesia Conference & Competition OSH di Jakarta, Selasa 
(30/3/2021). 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memeriahkan bulan K3 tahun 2021. Ini merupakan salah 
satu upaya Kemnaker untuk terus meningkatkan dan memperkuat inovasi baru terhadap 
pelaksanaan K3 di tengah perubahan masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat. 

Ghazmahadi menambahkan, dalam upaya memperkuat Budaya K3, pemerintah memahami 
bahwa sebagai regulator, perlu mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan 
perlindungan pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha. "K3 adalah salah satu isu yang mampu 
menjembatani kedua kepentingan ini. K3 bahkan adalah kunci untuk meningkatkan 
produktivitas," ujarnya. 

Ghazmahadi menilai, budaya K3 harus dijadikan suatu mindset yang senantiasa terus 
dikembangkan. Pihaknya berharap seluruh masyarakat semakin memahami untuk memulai 
budaya K3 yang sederhana, mudah, dan murah. 

Ghazmahadi mencontohkan, membersihkan tempat kerja satu kali satu hari secara teratur akan 
menyumbang menurunnya jumlah pekerja/buruh yang sakit karena terpapar debu, terjatuh 
karena lantai licin, dan lain-lain. "Ujungnya, pekerja/buruh bisa terus bekerja, keluarga senang. 
Di sisi lain, proses produksi terus berjalan, keuntungan datang, pengusaha pun riang, " katanya. 

Untuk mempercepat pelaksanaan budaya K3, pemerintah telah memiliki kebijakan perlindungan 
tenaga kerja lebih efektif dan efisien dengan melibatkan unsur pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh melalui penerapan K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen K3 
yang terukur, terstruktur, dan terintegrasi atau yang sering dikenal dengan penerapan Sistem 
Manajemen K3 (SMK3). "Penerapan SMK3 dilaksanakan agar upaya pencegahan kecelakaan dan 
penyakit akibat kerja, dapat terwujud dan peningkatan produtivitas juga akan tercipta, sehingga 
budaya K3 melekat pada setiap individu yang terlibat dalam perusahaan, " katanya. 
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Judul Perbaiki kinerja JHT, BP Jamsostek segera pangkas investasi saham 
dan reksadana 
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Narasumber 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Instrumen saham dan 
reksadana memiliki risiko pasar yang menyebabkan timbulnya, di mana sejak Januari 2018 
sampai dengan saat ini kondisi IHSG selalu berada pada level yang lebih rendah 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Sehingga secara 
perlahan, kami akan rekomposisi aset untuk meminimalisir risiko pasar yang terjadi seperti saat 
ini. Nantinya, bobot instrumen saham dan reksadana akan semakin kecil. Tentunya mengurangi 
dampak dari fluktuasi IHSG 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Jadi, kami bisa ambil 
keputusan apakah segera untuk mengubah komposisi atau masih bisa kami tahan sampai emiten 
itu punya prospek 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan alias BPJamsostek berencana memangkas investasi pada saham dan 
reksadana untuk menekan defisit program jaminan hari tua (JHT) yang membuat lembaga ini 
mencatatkan risiko atau kerugian secara buku. "Instrumen saham dan reksadana memiliki risiko 
pasar yang menyebabkan timbulnya, di mana sejak Januari 2018 sampai dengan saat ini kondisi 
IHSG selalu berada pada level yang lebih rendah," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 
Anggoro Eko Cahyo, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (30/3). 

 

PERBAIKI KINERJA JHT, BP JAMSOSTEK SEGERA PANGKAS INVESTASI SAHAM DAN 
REKSADANA 

BPJS Ketenagakerjaan alias BPJamsostek berencana memangkas investasi pada saham dan 
reksadana untuk menekan defisit program jaminan hari tua (JHT) yang membuat lembaga ini 
mencatatkan risiko atau kerugian secara buku. 
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"Instrumen saham dan reksadana memiliki risiko pasar yang menyebabkan timbulnya, di mana 
sejak Januari 2018 sampai dengan saat ini kondisi IHSG selalu berada pada level yang lebih 
rendah," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, dalam rapat dengar 
pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (30/3). 

Hal ini terlihat dari (Alma) JHT tidak mencapai 100% karena kondisi pasar modal fluktuatif 
sehingga mempengaruhi investasi saham dan reksadana. Terlebih, investasi pada kedua 
instrumen tersebut cukup besar yaitu 23,8% dari total portofolio. 

Akibatnya, tren rasio kecukupan dana sejak Juli 2018 - Februari 2021 juga tidak sampai 100%. 
Misalnya saja, pada Juli 2018 kondisi IHSG 5.952 sehingga kecukupan dana sebesar 96,6%. 
Kemudian Desember 2018, rasio kecukupan dana naik 96,6% seiring menguatnya IHSG di level 
6.194. 

Guna mengantisipasi risiko kerugian lebih besar, BPJS menyiapkan tiga strategi untuk 
memperbaiki dana kelolaan JHT. Pertama, mengurangi investasi dari saham dan reksadana 
kemudian dialihkan ke obligasi serta investasi langsung. 

"Sehingga secara perlahan, kami akan rekomposisi aset untuk meminimalisir risiko pasar yang 
terjadi seperti saat ini. Nantinya, bobot instrumen saham dan reksadana akan semakin kecil. 
Tentunya mengurangi dampak dari fluktuasi IHSG," terangnya. 

Kedua, melakukan koordinasi secara intensif dengan emiten - emiten yang memiliki kontribusi 
atas dalam portofolio saham BPJS. Dengan begitu, BPJS bisa mengetahui bagaimana strategi 
dan prospek emiten itu ke depan. "Jadi, kami bisa ambil keputusan apakah segera untuk 
mengubah komposisi atau masih bisa kami tahan sampai emiten itu punya prospek," ungkapnya. 

Ketiga, menerapkan metode hasil pengembangan investasi dengan memperhatikan kesehatan 
keuangan. Selain itu, tetap memastikan hasil investasi di atas suku bunga yang dijamin oleh 
undang - undang (UU). 

Berdasarkan paparan BPJS di DPR, dana investasi JHT per Februari 2021 mencapai Rp 342,05 
triliun. Rata - rata pertumbuhan dana investasi tersebut mencapai 9,78% per tahun pada periode 
2016 - 2020. 

Sedangkan hasil investasi JHT per Februari 2021 senilai Rp 3,45 triliun. Namun rata - rata 
pertumbuhan hasil investasi selama lima tahun terakhir justru lebih kecil yaitu 2,31% per tahun. 
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Judul Sambut Baik Usulan, Kemnaker Bakal Dirikan Balai Latihan Kerja di 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 
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Narasumber 

neutral - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Pada prinsipnya, saya menyambut positif 
pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan 
di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat 
desain anggaran ke depannya 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Masyarakat Papua Barat dan Papua harus 
menikmati manfaat keberadaan BLK. Kami tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus 
berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran 

positive - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung 
secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-
prasarana dan instruktur pelatihan 

neutral - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat 
membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan 
program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak 
Numfor 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. 
"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK 
UPTP di Biak," kata Ida Fauziah saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, 
di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

 



 

89 
 

SAMBUT BAIK USULAN, KEMNAKER BAKAL DIRIKAN BALAI LATIHAN KERJA DI 
BIAK NUMFOR 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik usulan pendirian Balai 
Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, 
Provinsi Papua. 

"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK 
UPTP di Biak," kata Ida Fauziah saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, 
di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

Ida Fauziah meminta bupati agar menyiapkan terlebih dahulu secara detail berbagai hal yang 
dibutuhkan untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, seperti kelengkapan perizinan dan dokumen, 
ketersediaan lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung. 

Politikus PKB itu juga menyatakan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program 
pelatihan akan menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Biak Numfor, seperti 
perikanan, pertanian, dan peternakan. "Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan di tahun 
2022. Sementara untuk tahun 2021, anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain 
anggaran ke depannya," ucapnya. 

Selain itu, Ida Fauziah mengungkapkan, pihaknya menargetkan membangun 25 BLK Komunitas 
di Papua dan Papua Barat pada 2021. Pembangunan dimaksudkan untuk mengembangkan SDM 
masyarakat Papua Barat dan Papua. "Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati 
manfaat keberadaan BLK. Kami tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya 
meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran," ucapnya. 

Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, menyatakan bahwa pihaknya mengajukan pendirian BLK 
UPTP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Herry mengatakan, hingga kini di daerahnya baru ada Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan belum 
ada BLK. Menurutnya, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki 
keterbatasan sarana dan prasarana. 

Dia mengaku beberapa pelatihan yang diadakan seperti pelatihan listrik, mesin, dan otomotif 
harus bergantian. "Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung secara bergantian, sehingga ke 
depannya dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-prasarana dan instruktur pelatihan," 
kata Herry. 

Menurut dia, dengan kondisi tersebut, pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP ke Kemnaker 
agar SDM masyarakat Biak Numfor meningkat dan memiliki keterampilan, sehingga siap masuk 
ke pasar kerja. 

Herry menyebut, untuk lahan pendirian BLK sendiri, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 
120 hektar. "Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di 
Kabupaten Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan program magang di Jakarta, 
Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak Numfor," terang dia. 

(jpnn)  
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Narasumber 

neutral - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Pada prinsipnya, saya menyambut positif 
pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini karena posisinya untuk identifikasi 
kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, anggaran sudah ditetapkan, sehingga 
perlu melihat desain anggaran ke depannya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Masyarakat Papua Barat dan Papua harus 
menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus 
berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran 

positive - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung 
secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-
prasarana dan instruktur pelatihan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Pusat ( BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi 
Papua. "Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian 
BLK UPTP di Biak," kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario 
Naap, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

 

KEMNAKER BAKAL DIRIKAN BALAI LATIHAN KERJA DI BIAK NUMFOR PAPUA 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Pusat ( BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi 
Papua. 
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"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK 
UPTP di Biak," kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, 
di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

Ida meminta bupati agar lebih dulu menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk kelancaran 
pengajuan BLK UPTP secara detail, seperti kelengkapan perizinan dan dokumen, ketersediaan 
lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung. 

Dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, sambung Ida, program-program pelatihan menyesuaikan 
dengan potensi yang ada di daerah Biak Numfor, seperti perikanan, pertanian, dan peternakan. 

"Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, 
anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ucapnya. 

Selain itu, Ida mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan membangun 25 BLK Komunitas di 
Papua dan Papua Barat di tahun 2021. Pembangunan dimaksudkan untuk mengembangkan SDM 
masyarakat Papua Barat dan Papua. 

"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan 
kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan 
pengurangan pengangguran," paparnya. 

Sementara, Herry menyatakan bahwa pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP dalam rangka 
menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan 
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Hingga kini, jelas Herry, di daerahnya baru tersedia Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan belum ada 
BLK. Menurutnya, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki 
keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga beberapa pelatihan yang diadakan seperti 
pelatihan listrik, mesin, dan otomotif harus bergantian. 

"Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung secara bergantian, sehingga ke depannya 
dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-prasarana dan instruktur pelatihan," kata Herry. 
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Judul Hore, Anak Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dapat Beasiswa Rp 174 
Juta 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4519466/hore-anak-peserta-
bpjs-ketenagakerjaan-bisa-dapat-beasiswa-rp-174-juta 

Jurnalis Athika Rahma 

Tanggal 2021-03-30 16:25:00 

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 - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan (BPJamsostek)) Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa 
membuat regulasi tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan 
dapat diimplementasikan di lapangan, sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan 
yang komprehensif perlu diapresiasi 

positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan (BPJamsostek)) Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat 
lebih kepada masyarakat, khususnya bagi peserta BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan). 
Sehingga kami berharap, program ini bisa segera terlaksana dalam waktu dekat 

neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan (BPJamsostek)) Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp 1,5 juta per 
tahun saat TK dan SD, hingga Rp 12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Saya kira, mulai hari ini kami 
sudah punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi BPJS Ketenagakerjaan dan 
kesejahteraan pekerja 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Lalu kami juga akan 
melakukan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga serta di internal dengan Dewan Pengawas. 
Kami mohon doa agar selalu amanah dan berinovasi 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyelesaikan aturan teknis Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKM) berupa bantuan beasiswa anak. Adapun, regulasi terkait penyaluran 
bantuan beasiswa anak peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) ini diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) 82 tahun 2019. 
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HORE, ANAK PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BISA DAPAT BEASISWA RP 174 
JUTA 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyelesaikan aturan teknis 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait Program Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) berupa bantuan beasiswa anak. 

Adapun, regulasi terkait penyaluran bantuan beasiswa anak peserta BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJamsostek) ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 82 tahun 2019. 

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) 
Irvansyah Utoh Banja mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan mendukung proses penyusunan 
regulasi ini. 

"Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa membuat regulasi tersebut harus 
mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan di 
lapangan, sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan yang komprehensif perlu 
diapresiasi," jelas Utoh dalam keterangannya, Selasa (30/3/2021). 

Adapun, manfaat beasiswa tersebut berupa bantuan uang tunai maksimal Rp 174 juta untuk dua 
orang anak, yang diberikan setiap tahunnya sesuai tingkat pendidikan. 

Dirinya berharap, dengan adanya beasiswa ini, nilai manfaat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 
atau BPJamsostek dapat memberikan angin segar dalam peningkatan kesejahteraan bagi 
masyarakat. 

"Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, 
khususnya bagi peserta BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan). Sehingga kami berharap, 
program ini bisa segera terlaksana dalam waktu dekat," terangnya. 

Secara rinci, dalam PP Nomor 82 tahun 2019, beasiswa diberikan bagi anak dari peserta BPJS 
Ketenagakerjaan yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, dari 
tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi. Uang tunai maksimal Rp 174 juta 
untuk dua orang anak. 

"Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp 1,5 juta per tahun saat TK dan SD, hingga Rp 
12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi," pungkasnya. 

Dewan pengawas dan direksi BPJS Ketenagakerjaan menyatakan komitmen kerja dalam 5 tahun 
ke depan usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (22/2/2021). 

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengatakan, pihaknya siap 
bekerja sama dengan direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk kemajuan perusahaan dan 
kesejahteraan pekerja ke depannya. 

"Saya kira, mulai hari ini kami sudah punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik 
bagi BPJS Ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja," katanya dalam keterangan pers. 

Tak jauh berbeda dengan Zuhri, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo 
mengatakan, pihaknya akan menjalankan tugas yang diemban dengan integritas tinggi, tata 
kelola yang baik dan inovatif. 

Pihaknya juga akan melakukan digitalisasi jaminan sosial untuk menghadapi 3 tantangan utama. 
Pertama, cakupan peserta. Kedua, peningkatan layanan dan manfaat pekerja. Ketiga, 
optimalisasi investasi dana. 
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"Lalu kami juga akan melakukan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga serta di internal 
dengan Dewan Pengawas. Kami mohon doa agar selalu amanah dan berinovasi," ujar Anggoro. 

BPJS Ketenagakerjaan kini memiliki Dewan Pengawas dan Dewan Direksi baru usai dilantik 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Senin (22/2/2021). 

Prosesi pelantikan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. 

Para Dewan Pengawas dan Dewan Direksi ini akan memimpin BPJS Ketenagakerjaan untuk 
periode 2021-2026. 

Yang menarik, dari sekian pimpinan, ada nama Wakil Direktur BNI Anggoro Eko Cahyo. Pada Juli 
2020, meski sudah diangkat adalam RUPS BNI, Anggoro malah dinyatakan tak lulus uji kelayakan 
dan kepatutan alias fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Berikut daftar lengkap dewan pengawas dan direksi BPJS Ketenagakerjaan: Dewan Pengawas - 
Muhammad Zuhri sebagai ketua - Kushari Suprianto sebagai anggota - H. Yayat Syaiful Hidayat 
sebagai anggota - Agung Nugroho sebagai anggota - Subchan Gatot sebagai anggota - 
Muhammad Aditya Warman sebagai anggota - Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji 
sebagai anggota Dewan Direksi - Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama - Abdur Rahman 
Irsyadi sebagai Direktur - Asep Rahmat Swandha sebagai Direktur - Edwin Michael Ridwan 
sebagai Direktur - Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur - Roswita Nilakurnia sebagai 
Direktur - Zainuddin sebagai Direktur. 
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Narasumber 

negative - Jarot Winarno (Bupati Sintang) Masih banyak sekali konflik hubungan industrial yang 
sering terjadi di Sintang ini. Sehingga tidaklah kita kategorikan sustainable atau berkelanjutan 
kalau masalah exploitasi tenaga kerja tidak diselesaikan 

neutral - Idris Sitepu (panitia kegiatan) Kami laporkan kepada pak Bupati, bahwa kegiatan 
pelatihan negosiasi efektif dalam penyusunan PKB titik kumpulnya di Sintang, namun mengcover 
lima kabupaten. Jadi peserta yang hadir ini ada yang dari sanggau, sekadau, kapuas hulu dan 
melawi 

 

Ringkasan 

Bupati Sintang Jarot Winarno menyatakan perusahaan cendrung lemah dalam menjaga 
hubungan industrial atau hubungan antara perusahan dengan para pekerjanya. Akibatnya sering 
terjadi exploitasi terhadap pekerja perempuan, pekerja anak-anak dan pekerja secara 
keseluruhan. 

 

JAROT AKUI EKPOITASI TENAGA KERJA MASIH TERJADI DI SINTANG 

Sintang: Bupati Sintang Jarot Winarno menyatakan perusahaan cendrung lemah dalam menjaga 
hubungan industrial atau hubungan antara perusahan dengan para pekerjanya. 

Akibatnya sering terjadi exploitasi terhadap pekerja perempuan, pekerja anak-anak dan pekerja 
secara keseluruhan. 

Demikian dikatakan Jarot saat membuka Pelatihan Negosiasi Efektif Dalam Penyusunan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sektor sawit Kalimantan Barat, di Ballroom Hotel My Home 
Sintang, Selasa (30/03/2021). 
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"Masih banyak sekali konflik hubungan industrial yang sering terjadi di Sintang ini. Sehingga 
tidaklah kita kategorikan sustainable atau berkelanjutan kalau masalah exploitasi tenaga kerja 
tidak diselesaikan,"terang Jarot. 

Menurutnya saat jadi pembicara di acara sustainable palm oil summit di Jaarbeurs, Ultrecht 
Belanda tanggal 14 Juni 2019 lalu salah satu argumentasi buyer atau pembeli di eropa itu tidak 
mau beli sawit Indonesia karena alasan masih ada exploitasi tenaga kerja. 

Jarot mengimbau kepada seluruh perusahaan di Kabupaten Sintang untuk membenahi masalah 
ketenagakerjaan yang memang sangat sensitif, karena sudah jadi isu internasional. 

Ditempat yang sama panitia kegiatan, Idris Sitepu mengatakan tujuaan kegiatan ini untuk 
meningkatkan pemahaman dan pengetahuan anggota-anggota serikat buruh agar selalu adanya 
ruang dialog guna mencapai hal-hal yang menguntungkan. 

"Kami laporkan kepada pak Bupati, bahwa kegiatan pelatihan negosiasi efektif dalam 
penyusunan PKB titik kumpulnya di Sintang, namun mengcover lima kabupaten. Jadi peserta 
yang hadir ini ada yang dari sanggau, sekadau, kapuas hulu dan melawi," kata Idris. 

Ia berharap kegiatan menjadi kemitraan antara pengusaha, serikat buruh dengan pemerintah 
terkait khususnya Disnakertran pada tahap positif. (Fik). 
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neutral - Sari Pramono (Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan Badan Pengurus 
Pusar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI)) Kalau kita lihat sekarang adalah yang 
menjadi tolok ukur itu bukan hanya kapasitasnya dia ya. Bukan keterampilannya dia tapi 
bagaimana mental dia. Mentalitas dia ini penting sekali 

positive - Sari Pramono (Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan Badan Pengurus 
Pusar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI)) Karena dalam masa pandemi ini terus 
terang yang paling dihajar maupun dari SDM maupun perusahaan adalah mentalitas 

positive - Nadya Mulya (anggota HIPMI Academy) Jadi ini adalah suatu kemampuan atau attitude 
yang perlu dimiliki semua orang dan semua orang 

 

Ringkasan 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan Badan Pengurus Pusar Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Sari Pramono menilai, mentalitas harus menjadi salah 
satu hal yang diperbaiki oleh anak muda Indonesia atau generasi milenial yang ingin bekerja. 
Menurut dia, generasi milenial saat ini sering kali mudah bosan dan ingin cepat berpindah 
perusahaan. 

 

HIPMI SARANKAN PEKERJA MILENIAL PERKUAT MENTALITAS DI TENGAH 
PANDEMI 

JAKARTA, - Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan Badan Pengurus Pusar 
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Sari Pramono menilai, mentalitas harus 
menjadi salah satu hal yang diperbaiki oleh anak muda Indonesia atau generasi milenial yang 
ingin bekerja. 

Menurut dia, generasi milenial saat ini sering kali mudah bosan dan ingin cepat berpindah 
perusahaan. 
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"Kalau kita lihat sekarang adalah yang menjadi tolok ukur itu bukan hanya kapasitasnya dia ya. 
Bukan keterampilannya dia tapi bagaimana mental dia. Mentalitas dia ini penting sekali," kata 
Sari dalam diskusi daring, Selasa (30/3/2021). 

Oleh karena itu, ia menyarankan agar anak-anak muda bisa memperkuat mentalitasnya sehingga 
kuat menghadapi dunia kerja. 

"Karena dalam masa pandemi ini terus terang yang paling dihajar maupun dari SDM maupun 
perusahaan adalah mentalitas," ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, anggota HIPMI Academy Nadya Mulya dalam kondisi krisis 
seperti pandemi Covid-19 bisa memperlihatkan kualitas mental seseorang. 

Salah satunya dalam cara memandang permasalahan yang ada dihadapi di masa pandemi saat 
ini. 

Nadya menilai mental dan kemampuan untuk bangkit di masa krisis adalah hal yang penting 
untuk dimiliki anak muda. 

Serta memiliki kemampuan untuk berkembang di tengah krisis dan bisa hidup lebih maksimal 
setelah masa krisis selesai. 

"Jadi ini adalah suatu kemampuan atau attitude yang perlu dimiliki semua orang dan semua 
orang," ungkap dia. 
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Narasumber 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Apa yang menyebabkan 
defisit? Dari dana yang kami miliki, 100 persen yang kami miliki, ada 23 persen dana yang kami 
kelola di instrumen saham dan reksa dana 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Kalau dilihat sejak 
Desember 2017 itu IHSG masih 6.335, rasio kecukupan dana JHT itu masih 101 persen. Juli 2018 
IHSG turun ke 5.900 maka dana JHT itu 94,7 persen pada Juli 2018. Februari 2021 IHSG sudah 
bergerak naik ke 6.200, maka rasio kecukupan dana meningkat menjadi 95,2 persen 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Kami bisa melakukan 
perubahan dari saham dan reksa dana ke obligasi atau investasi langsung. Sehingga secara 
perlahan kami akan rekomposisi aset yang ada untuk meminimalisir risiko pasar yang terjadi saat 
ini 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Sehingga kami tahu 
bagaimana strategi emiten itu ke depan, agar kami tahu bagaimana prospek dari saham yang 
kami pegang tersebut dan kami bisa putuskan bagaimana saham tersebut apakah rekomposisi 
atau masih bisa kami hold sampai waktu yang kami lihat punya prospek 

 

Ringkasan 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengakui dana jaminan hari tua 
(JHT) masih defisit. Hal ini terlihat dari rasio kecukupan dana (RKD) yang di bawah 100 persen 
sejak 2018 hingga Februari 2021. Riciannya, rasio kecukupan dana pada Desember 2018 sebesar 
96,6 persen, Desember 2019 sebesar 96,9 persen, Desember 2020 sebesar 95,9 persen, dan 
Februari 2021 sebesar 95,2 persen. 
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DANA JAMINAN HARI TUA BPJS KETENAGAKERJAAN DEFISIT 

Jakarta - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengakui dana jaminan hari 
tua (JHT) masih defisit. Hal ini terlihat dari rasio kecukupan dana (RKD) yang di bawah 100 
persen sejak 2018 hingga Februari 2021. 

Riciannya, rasio kecukupan dana pada Desember 2018 sebesar 96,6 persen, Desember 2019 
sebesar 96,9 persen, Desember 2020 sebesar 95,9 persen, dan Februari 2021 sebesar 95,2 
persen. 

Rasio kecukupan dana bisa dikatakan sebagai kemampuan lembaga atau perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada peserta atau kemampuan manajemen dalam mendanai 
program pensiunnya. 

"Apa yang menyebabkan defisit? Dari dana yang kami miliki, 100 persen yang kami miliki, ada 
23 persen dana yang kami kelola di instrumen saham dan reksa dana," ucap Anggoro dalam 
rapat kerja bersama Komisi IX, Selasa (30/3). 

Menurut Anggoro, instrumen saham dan reksa dana memiliki risiko pasar yang membuat dana 
investasi BPJS Ketenagakerjaan turun atau unrealized loss . 

Unrealized loss juga bisa disebut sebagai penurunan nilai aset investasi saham atau reksa dana 
sebagai dampak dari fluktuasi pasar modal yang tidak bersifat statis. 

"Kalau dilihat sejak Desember 2017 itu IHSG masih 6.335, rasio kecukupan dana JHT itu masih 
101 persen. Juli 2018 IHSG turun ke 5.900 maka dana JHT itu 94,7 persen pada Juli 2018. 
Februari 2021 IHSG sudah bergerak naik ke 6.200, maka rasio kecukupan dana meningkat 
menjadi 95,2 persen," jelas Anggoro. 

"Kami bisa melakukan perubahan dari saham dan reksa dana ke obligasi atau investasi langsung. 
Sehingga secara perlahan kami akan rekomposisi aset yang ada untuk meminimalisir risiko pasar 
yang terjadi saat ini," jelas Anggoro. 

Selain itu, Anggoro juga akan melakukan koordinasi dengan pihak emiten yang masuk dalam 
portofolio saham BPJS Ketenagakerjaan. Manajemen akan berdiskusi khususnya dengan 
perusahaan-perusahaan yang sahamnya turun beberapa waktu terakhir. 

"Sehingga kami tahu bagaimana strategi emiten itu ke depan, agar kami tahu bagaimana prospek 
dari saham yang kami pegang tersebut dan kami bisa putuskan bagaimana saham tersebut 
apakah rekomposisi atau masih bisa kami hold sampai waktu yang kami lihat punya prospek," 
kata Anggoro. 

(aud/agt). 
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Judul Sejak 2019, Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan Turun 6 Juta Lebih 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1447518/sejak-2019-peserta-aktif-bpjs-
ketenagakerjaan-turun-6-juta-lebih 

Jurnalis Fajar Pebrianto 

Tanggal 2021-03-30 15:50:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Penurunan paling terasa 
di 2020 karena banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 

 

Ringkasan 

Sejak Desember 2019, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan sudah berkurang hingga 
6,47 juta. Dari posisi 34,17 juta menjadi 27,7 juta pada Februari 2021. Adapun kabar soal 
penurunan peserta akibat Covid-19 ini sebelumnya pernah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah pada 18 Januari 2021. Menurut Ida, jumlah peserta secara keseluruhan di BPJS 
Ketenagakerjaan turun dari 54,45 juta pada 2019 menjadi 51,75 juta pada 2020. 

 

SEJAK 2019, PESERTA AKTIF BPJS KETENAGAKERJAAN TURUN 6 JUTA LEBIH 

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak Desember 2019, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan 
sudah berkurang hingga 6,47 juta. Dari posisi 34,17 juta menjadi 27,7 juta pada Februari 2021. 

"Penurunan paling terasa di 2020 karena banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)," kata 
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam rapat bersama Komisi 
Ketenagakerjaan DPR di Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. 

Sebelumnya pada Juni 2020, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah pekerja yang kena 
PHK selama Covid-19 sudah mencapai 3,05 juta orang. Gelombang PHK ini kemudian memicu 
naiknnya angka pengangguran. 

Pada November 2020, Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan tingkat pengangguran terbuka 
Agustus 2020 pun naik sebesar 7,07 persen. Sehingga, posisi tingkat pengangguran saat itu 
mencapai 138,22 juta orang. 

Gelombang PHK ini kemudian memicu penurunan peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, kata 
Anggoro, para korban PHK langsung mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) mereka di BPJS. 
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Tapi, Anggoro berharap program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang baru saja 
diluncurkan pemerintah bisa membuat angka pencairan JHT ini bisa lebih landai. JKP ini diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja. 

Dengan penurunan ini, BPJS pun mendapat target dari pemerintah untuk mencapai 37 juta 
peserta pada 2021. Sehingga dengan posisi 27,7 juta saat ini, kataA Anggoro, butuh sekitar 10 
juta lagi bagi BPJS untuk mencari peserta baru sampai akhir tahun. 

Adapun kabar soal penurunan peserta akibat Covid-19 ini sebelumnya pernah disampaikan 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 18 Januari 2021. Menurut Ida, jumlah peserta 
secara keseluruhan di BPJS Ketenagakerjaan turun dari 54,45 juta pada 2019 menjadi 51,75 juta 
pada 2020. 

PEBRIANTO. 
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Judul Pemerintah Matangkan Aturan Beasiswa untuk Anak Buruh Korban 
Kecelakaan Kerja 
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Narasumber 

neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan) Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa membuat regulasi 
tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan dapat 
diimplementasikan di lapangan. Sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan yang 
komprehensif perlu diapresiasi 

positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan) Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada 
masyarakat, khususnya bagi peserta BPJamsostek. Sehingga kami berharap, program ini bisa 
segera terlaksana dalam waktu dekat 

neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan) Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp1,5 juta per tahun saat TK 
dan SD, hingga Rp12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan tengah merampungkan aturan teknis Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKM) yang diatur dalam PP 82 tahun 2019 bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJamsostek). Di mana salah satunya adalah berupa bantuan beasiswa anak. Deputi Direktur 
Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja memaparkan, 
proses penyusunan regulasi Permenaker turunan tersebut tengah disiapkan oleh Kemnaker 
dengan melibatkan BPJamsostek dan kementerian serta lembaga terkait. 

 

  



 

104 
 

PEMERINTAH MATANGKAN ATURAN BEASISWA UNTUK ANAK BURUH KORBAN 
KECELAKAAN KERJA 

Kementerian Ketenagakerjaan tengah merampungkan aturan teknis Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKM) yang diatur dalam PP 82 tahun 2019 bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJamsostek). Di mana salah satunya adalah berupa bantuan beasiswa anak. 

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja 
memaparkan, proses penyusunan regulasi Permenaker turunan tersebut tengah disiapkan oleh 
Kemnaker dengan melibatkan BPJamsostek dan kementerian serta lembaga terkait. 

"Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa membuat regulasi tersebut harus 
mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan di 
lapangan. Sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan yang komprehensif perlu 
diapresiasi," jelas Utoh, Jakarta, Selasa (30/3). 

Manfaat beasiswa tersebut berupa bantuan uang tunai maksimal Rp174 juta untuk dua orang 
anak, yang diberikan setiap tahunnya sesuai tingkat pendidikan. Dia berharap, dengan adanya 
beasiswa ini, nilai manfaat bagi peserta BPJamsostek dapat memberikan angin segar dalam 
peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. 

"Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, 
khususnya bagi peserta BPJamsostek. Sehingga kami berharap, program ini bisa segera 
terlaksana dalam waktu dekat," terangnya. 

Mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2019, lanjut dia, mengatur beasiswa bagi anak dari peserta 
yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, dari tingkat taman kanak-
kanak (TK) sampai perguruan tinggi. Uang tunai maksimal Rp 174 juta untuk dua orang anak. 

"Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp1,5 juta per tahun saat TK dan SD, hingga Rp12 
juta per tahun di tingkat perguruan tinggi," pungkasnya. 

[idr]. 
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Narasumber 

negative - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker) Kita masih menghitung terus. Kita masih belum selesai (pencocokan 
data di bank) 

negative - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker) Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita 
cocokkan. Takutnya kalau kita buru-buru, jadi persoalan baru lagi 

 

Ringkasan 

BLT subsidi gaji kabarnya akan dicairkan lagi tahun ini. Di mana prosesnya pada tahap 
pencocokan data di bank. "Kita masih menghitung terus. Kita masih belum selesai (pencocokan 
data di bank)," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker Aswansyah. 

 

PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI MASIH TUNGGU DATA BANK 

JAKARTA - BLT subsidi gaji kabarnya akan dicairkan lagi tahun ini. Di mana prosesnya pada 
tahap pencocokan data di bank. 

"Kita masih menghitung terus. Kita masih belum selesai (pencocokan data di bank)," kata 
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker 
Aswansyah. 

Namun demikian, BLT subsidi gaji yang akan cair bukan menggunakan anggaran tahun ini. 
Artinya, pencairan BLT gaji ini masih menggunakan sisa anggaran tahun lalu. Tercatat, sisa dana 
BLT subsidi gaji yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp352.992.000.000. Para pekerja 
yang berharap pun diharapkan tak bisa buru-buru dalam mengerjakan itu karena dibutuhkan 
ketelitian agar tak terjadi lagi kesalahan data. 

"Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita cocokkan. Takutnya kalau kita 
buru-buru, jadi persoalan baru lagi," ujarnya. (fbn). 
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negative - Azis Syamsuddin (Wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)) 
Jangan sampai ini menimbulkan gejolak dan polemik yang berkepanjangan 

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)) 
Terlebih krisis arus kas di perusahaan pada tahun ini, lebih bisa terkelola dengan baik dibanding 
tahun lalu 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)) Kami 
mengingatkan agar pengendalian pandemi pun tetap harus jadi perhatian utama agar trennya 
terus menurun dan semakin minim menjelang musim Lebaran 

 

Ringkasan 

Wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Azis Syamsuddin menghimbau 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mempertimbangkan skema pemberian 
Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dengan cara di cicil. "Jangan sampai ini menimbulkan gejolak 
dan polemik yang berkepanjangan," ujar Azis dalam dalam keterangan tertulis yang Kompas.com 
terima, Selasa (30/3/2021). 

 

SOAL PEMBAYARAN THR DENGAN DICICIL, WAKIL KETUA DPR: JANGAN SAMPAI 
TIMBULKAN POLEMIK 

Wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Azis Syamsuddin menghimbau 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mempertimbangkan skema pemberian 
Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dengan cara di cicil. 

"Jangan sampai ini menimbulkan gejolak dan polemik yang berkepanjangan," ujar Azis dalam 
dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (30/3/2021). 
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Pembayaran THR dengan cara dicicil, menurut Azis, akan berdampak pada daya beli masyarakat 
di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. 

Untuk itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme pembayaran THR cicilan itu. Apalagi 
saat ini masih ada perusahaan yang belum membayarakan THR kepada pekerja. 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan, hingga kini masih ada perusahaan 
yang belum membayar cicilan THR 2020 untuk buruh dan pekerja. 

Meski demikian, Azis memperkirakan jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan 
pembayaran THR tahun ini tidak akan sebanyak tahun lalu. 

"Terlebih krisis arus kas di perusahaan pada tahun ini, lebih bisa terkelola dengan baik dibanding 
tahun lalu," ujarnya. 

Sementara itu, kalangan dunia usaha berharap, pencairan bantuan sosial yang pemerintah 
janjikan pada Lebaran 2021 dapat mendongkrak konsumsi dan mendorong pemulihan ekonomi, 
meskipun masih diberlakukan larangan untuk mudik. 

Senada, Azis juga optimis daya beli masyarakat pada 2021 bisa lebih tinggi daripada 2021 Azis 
meminta Kemnaker untuk bisa memanfaatkan momentum ini untuk memaksimalkan 
peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan demand. 

Ia berharap, pemerintah dapat mengatur waktu dan memastikan pencairan bantuan sosial 
berjalan lancar saat lebaran nanti. 

"Kami mengingatkan agar pengendalian pandemi pun tetap harus jadi perhatian utama agar 
trennya terus menurun dan semakin minim menjelang musim Lebaran," pungkasnya. 
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Narasumber 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Pertama dari sisi aset, melakukan 
perubahan dari saham, reksa dana, ke obligasi atau investasi langsung sehingga secara perlahan 
kita akan rekomposisi aset yang ada untuk meminimalisir risiko pasar seperti saat ini 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Pertimbangan yang akan kita 
lakukan adalah bagaimana kita melakukan koordinasi intensif dengan para emiten, yang saham-
sahamnya masuk dalam portofolio kita. Mereka berkontribusi kepada unrealized loss yang 
sekarang ini terjadi. Sehingga kita tahu bagaimana strategi emiten ke depan agar kita tahu 
bagaimana prospek dari saham yang kita pegang tersebut dan kita bisa ambil decision 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kita lihat pergerakan sejak 
Desember 2017, pergerakannya di bawah 100 persen terus. Terakhir di posisi 2019, 96,9 persen. 
Di posisi Juli 2020, karena indeks saat itu ada di posisi 5.150 maka RKD dari JHT ini 91,4 persen. 
Per Februari 2021, karena indeks sudah bergerak ke 6.200, maka RKD meningkat menjadi 95,2 
persen 

 

Ringkasan 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan /BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyebutkan, ada 
tiga opsi atau strategi untuk meningkatkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang defisit akibat 
risiko pergerakan indeks harga saham gabungan ( IHSG ) di pasar modal. Ia menyebut, 23 
persen lebih dana JHT ditempatkan pada instrumen saham dan reksa dana. Karenanya, dana 
JHT yang masuk dalam program Asset Matching Liabilites (ALMA) ini kerap mengalami defisit. 
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BENAHI DEFISIT DANA JHT, BPJS KETENAGAKERJAAN AKAN TEMPUH 3 STRATEGI 

JAKARTA, - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan /BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo 
menyebutkan, ada tiga opsi atau strategi untuk meningkatkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) 
yang defisit akibat risiko pergerakan indeks harga saham gabungan ( IHSG ) di pasar modal. 

Ia menyebut, 23 persen lebih dana JHT ditempatkan pada instrumen saham dan reksa dana. 
Karenanya, dana JHT yang masuk dalam program Asset Matching Liabilites (ALMA) ini kerap 
mengalami defisit. 

"Pertama dari sisi aset, melakukan perubahan dari saham, reksa dana, ke obligasi atau investasi 
langsung sehingga secara perlahan kita akan rekomposisi aset yang ada untuk meminimalisir 
risiko pasar seperti saat ini," katanya dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi 
IX DPR RI, di Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

Dengan cara itu, bobot instrumen saham dan reksa dana di portofolio JHT akan semakin 
mengecil. 

Opsi kedua, pihaknya akan berkoordinasi secara intensif kepada para emiten yang saham-
sahamnya masuk dalam portofolio investasi BPJS Ketenagakerjaan . 

"Pertimbangan yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan koordinasi intensif 
dengan para emiten, yang saham-sahamnya masuk dalam portofolio kita. Mereka berkontribusi 
kepada unrealized loss yang sekarang ini terjadi. Sehingga kita tahu bagaimana strategi emiten 
ke depan agar kita tahu bagaimana prospek dari saham yang kita pegang tersebut dan kita bisa 
ambil decision," ujarnya. 

Opsi ketiga, menurut eks Wakil Direktur BNI ini, dari sisi liabilitas, BPJS Ketenagakerjaan juga 
melihat metode perkembangan di pasar modal dan dibarengi dengan melihat kondisi keuangan 
BPJS Ketenagakerjaan. 

Ia menjelaskan, sejak Desember 2017, saat itu posisi IHSG berada di level 6.355. Maka posisi 
kecukupan rasio dana atau RKD JHT masih 101 persen. Kemudian, pada bulan Juli 2018, indeks 
harga saham turun ke 5.500, maka kecukupan dana JHT tahun itu yaitu sebesar 94,7 persen. 

"Kita lihat pergerakan sejak Desember 2017, pergerakannya di bawah 100 persen terus. Terakhir 
di posisi 2019, 96,9 persen. Di posisi Juli 2020, karena indeks saat itu ada di posisi 5.150 maka 
RKD dari JHT ini 91,4 persen. Per Februari 2021, karena indeks sudah bergerak ke 6.200, maka 
RKD meningkat menjadi 95,2 persen," paparnya. 
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Narasumber 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS TK) Penurunan ini terasa pada saat 2020 
banyaknya PHK dan banyak pekerja mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS TK) Ini kami lihat nanti dengan JKP, 
penurunan JHT bisa lebih landai karena sudah ada JKP 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS TK) Petugas kami dalam 9 bulan ke depan 
mengakselerasi jumlah peserta aktif. sebanyak 10 juta 

 

Ringkasan 

Selama pandemi COVID-19 telah terjadi penurunan jumlah peserta BPJS-TK sebanyak 6,47 juta 
orang karena mengalami PHK. Jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan mengalami penurunan signifikan selama pandemi COVID-19. Penurunan ini 
disebabkan karena banyaknya pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

 

BPJS-TK: 6,47 JUTA PEKERJA JADI KORBAN PHK SELAMA SETAHUN CORONA 

Selama pandemi COVID-19 telah terjadi penurunan jumlah peserta BPJS-TK sebanyak 6,47 juta 
orang karena mengalami PHK. 

Jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengalami 
penurunan signifikan selama pandemi COVID-19. Penurunan ini disebabkan karena banyaknya 
pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

"Penurunan ini terasa pada saat 2020 banyaknya PHK dan banyak pekerja mencairkan Jaminan 
Hari Tua (JHT)," ucap Direktur Utama BPJS TK Anggoro Eko Cahyo dalam rapat bersama Komisi 
IX DPR RI, Selasa (30/3/2021). 
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Jumlah peserta aktif BPJS TK mengalami penurunan 4,19 juta atau atau 12,26 persen. Tepatnya, 
dari 34,17 juta per Desember 2019 menjadi 29,98 juta per Desember 2020. 

Penurunan ini masih berlanjut hingga Februari 2021 dengan selisih 2,28 juta pekerja atau setara 
7,61 persen. Data BPJS TK menunjukkan posisi peserta aktif pada bulan itu hanya 27,7 juta 
orang. 

Jika ditotal, maka selama pandemi COVID-19 telah terjadi penurunan jumlah peserta BPJS TK 
sebanyak 6,47 juta orang. Jika dibandingkan dengan posisi terakhir per Desember 2019, maka 
ada penurunan 18,93 persen. 

Anggoro melihat ada peluang yang bisa meringankan kerja lembaganya. Ia menunjuk pada 
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang tengah digodok oleh pemerintah sebagai 
amanat UU Cipta Kerja. 

"Ini kami lihat nanti dengan JKP, penurunan JHT bisa lebih landai karena sudah ada JKP," ucap 
Anggoro. 

Anggoro menambahkan tahun 2021 ini, lembaganya diberi target untuk meningkatkan kembali 
jumlah kepesertaan di tahun 2021 di angka 37 juta. Target ini relatif menantang bagi BPJS TK 
karena harus mencapai peningkatan 10 juta peserta hanya dalam kurun waktu 9 bulan atau 
kurang. 

"Petugas kami dalam 9 bulan ke depan mengakselerasi jumlah peserta aktif. sebanyak 10 juta," 
ucap Anggoro. 
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Narasumber 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Penurunan terjadi pada 
2020 karena banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan banyak pekerja yang 
mencairkan jaminan hari tua (JHT) 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Target kami 2021 ini 37 
juta orang, jadi bagaimana sembilan bulan ke depan naik jadi 37 juta orang 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan mencatat total tenaga kerja aktif per Februari 2021 sebanyak 27,75 juta 
orang. Jumlahnya turun 7,43 persen dari jumlah peserta aktif pada akhir 2020 yang sebanyak 
29,98 juta orang. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan jumlah 
peserta aktif bergerak fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada 2020 misalnya, jumlah peserta 
aktif anjlok 12,26 persen dari posisi 2019 yang mencapai 34,17 juta orang. 

 

BANYAK PHK, PESERTA AKTIF BPJS NAKER TINGGAL 27,75 JUTA ORANG 

Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan mencatat total tenaga kerja aktif per Februari 2021 sebanyak 
27,75 juta orang. Jumlahnya turun 7,43 persen dari jumlah peserta aktif pada akhir 2020 yang 
sebanyak 29,98 juta orang. 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan jumlah peserta aktif 
bergerak fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada 2020 misalnya, jumlah peserta aktif anjlok 
12,26 persen dari posisi 2019 yang mencapai 34,17 juta orang. 

"Penurunan terjadi pada 2020 karena banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) 
dan banyak pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT)," ungkap Anggoro dalam rapat 
kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (30/3). 
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Bila dirinci, total peserta aktif pada 2016 sebanyak 22,63 juta orang, pada 2017 sebanyak 26,24 
juta orang, pada 2018 sebanyak 30,46 juta orang, pada 2019 sebanyak 34,17 juta orang, pada 
2020 sebanyak 29,98 juta orang, dan per Februari 2021 sebanyak 27,75 juta orang. 

"Target kami 2021 ini 37 juta orang, jadi bagaimana sembilan bulan ke depan naik jadi 37 juta 
orang," imbuh Anggoro. 

Sementara, total peserta BPJS Ketenagakerjaan per Februari 2021 mencapai 48,6 juta orang. 
Artinya, terdapat 20,85 juta peserta non aktif. 

Total peserta BPJS Ketenagakerjaan per Februari 2021 itu, sambung Anggoro, masih jauh dari 
total angkatan kerja yang mencapai 137 juta orang. Realita ini berbeda dengan kondisi jaminan 
sosial tenaga kerja yang berada di Singapura dan Malaysia. 

Lalu, jumlah tenaga kerja di Malaysia tercatat sebanyak 15,99 juta. Kemudian, jumlah peserta 
di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau Employees Provident Fund (EPF) di Malaysia 
hampir sama seperti total pekerja di negara tersebut, yakni 14,59 juta orang. 

(aud/agt). 
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Ringkasan 

Pemerintah memutuskan untuk menyetop penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) 
gaji sebesar Rp2,4 juta pada tahun ini. Namun, penyalurannya pada 2020 lalu masih belum 
tersalurkan 100% kepada pekerja dengan upah Rp5 juta. Kemudian, Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mencairkan kembali sisa BLT gaji yang sudah 
dikembalikan ke kas negara. Namun, hingga saat ini belum diketahui kapan waktu pencairannya. 

 

MENANTI BLT SUBSIDI GAJI RP2,4 JUTA CAIR, CEK DULU SYARATNYA 

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menyetop penyaluran Program Bantuan Langsung 
Tunai ( BLT ) gaji sebesar Rp2,4 juta pada tahun ini. Namun, penyalurannya pada 2020 lalu 
masih belum tersalurkan 100% kepada pekerja dengan upah Rp5 juta. Kemudian, Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mencairkan kembali sisa BLT gaji yang sudah 
dikembalikan ke kas negara. Namun, hingga saat ini belum diketahui kapan waktu pencairannya. 

Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi sebesar Rp29.416.358.400.000 
atau 98,81%. Artinya, dana sisa yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp352.992.000.000. 

Pertama, penerima subsidi harus mereka yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). 
Tentunya harus dibuktikan dengan NIK. 

Kedua, yang berhak mendapatkan subsidi tersebut ialah pekerja atau buruh penerima gaji atau 
upah. 

Ketiga, terdaftar sebagai penerima aktif progrgam Jamsos BPJS Ketenagakerjaan. Dibuktikan 
dengan nomor kartu kepesertaan. 

Keempat, kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020. 

Kelima, peserta aktif program Jamsos Ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran 
iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Sesuai dengan 
upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. 

Keenam, memiliki rekening bank aktif. 
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Narasumber 

neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antarlembaga BPJS 
Ketenagakerjaan) Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa membuat regulasi 
tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan dapat 
diimplementasikan di lapangan. Sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan yang 
komprehensif perlu diapresiasi 

positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antarlembaga BPJS 
Ketenagakerjaan) Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada 
masyarakat, khususnya bagi peserta BPJamsostek. Sehingga kami berharap, program ini bisa 
segera terlaksana dalam waktu dekat 

neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antarlembaga BPJS 
Ketenagakerjaan) Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp1,5 juta per tahun saat TK 
dan SD, hingga Rp12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi 

 

Ringkasan 

Salah satu peningkatan manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKm) yang diatur dalam PP Nomor 82 Tahun 2019 bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJamsostek) adalah berupa bantuan beasiswa anak. Penyaluran bantuan beasiswa tersebut 
akan diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang 
sedang difinalisasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI). 
Dukungan penting tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari BPJamsostek. 
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BPJS KETENAGAKERJAAN APRESIASI DUKUNGAN KEMNAKER TERKAIT PERATURAN 
BEASISWA 

JAKARTA - Salah satu peningkatan manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKm) yang diatur dalam PP Nomor 82 Tahun 2019 bagi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan (BPJamsostek) adalah berupa bantuan beasiswa anak. 

Penyaluran bantuan beasiswa tersebut akan diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan (Permenaker) yang sedang difinalisasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia (Kemnaker RI). Dukungan penting tersebut mendapatkan apresiasi tinggi 
dari BPJamsostek. 

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antarlembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja 
memaparkan, proses penyusunan regulasi Permenaker turunan tersebut tengah disiapkan oleh 
Kemnaker dengan melibatkan BPJamsostek dan kementerian serta lembaga terkait. 

"Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa membuat regulasi tersebut harus 
mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan di 
lapangan. Sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan yang komprehensif perlu 
diapresiasi," ujarnya. 

Manfaat beasiswa tersebut, kata Utoh, berupa bantuan uang tunai maksimal Rp174 juta untuk 
dua orang anak, yang diberikan setiap tahunnya sesuai tingkat pendidikan. Dia berharap dengan 
adanya beasiswa ini, nilai manfaat bagi peserta BPJamsostek dapat memberikan angin segar 
dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. 

"Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, 
khususnya bagi peserta BPJamsostek. Sehingga kami berharap, program ini bisa segera 
terlaksana dalam waktu dekat," katanya. 

Mengacu pada PP Nomor 82 Tahun 2019, kata Utoh, mengatur beasiswa bagi anak dari peserta 
yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, dari tingkat taman kanak-
kanak (TK) sampai perguruan tinggi. Uang tunai maksimal Rp174 juta untuk dua orang anak. 

"Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp1,5 juta per tahun saat TK dan SD, hingga Rp12 
juta per tahun di tingkat perguruan tinggi," ujarnya. (CM) (ars). 
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Ringkasan 

Pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta masih berhak mendapat BLT subsidi gaji . Pasalnya, 
dalam anggaran PEN 2020, masih ada sisa anggaran BLT subsidi gaji yang belum dicairkan 
100%. Target penerimaan BLT gaji 2020 sebanyak 12.403.896 orang dengan anggaran sebesar 
Rp29.769.350.400.000. Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi sebesar 
Rp29.416.358.400.000 atau 98,81%. 

 

BLT SUBSIDI GAJI, 6 SYARAT AGAR BISA LANGSUNG CAIR 

JAKARTA - Pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta masih berhak mendapat BLT subsidi gaji . 
Pasalnya, dalam anggaran PEN 2020, masih ada sisa anggaran BLT subsidi gaji yang belum 
dicairkan 100%. 

Target penerimaan BLT gaji 2020 sebanyak 12.403.896 orang dengan anggaran sebesar 
Rp29.769.350.400.000. Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi sebesar 
Rp29.416.358.400.000 atau 98,81%. 

Artinya, dana sisa yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp352.992.000.000. Adapun syarat 
penerima BLT subsidi gaji di antaranya:  

1. Penerima subsidi harus mereka yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), 
dibuktikan dengan NIK. 

2. Pekerja atau buruh penerima gaji atau upah. 

3. Terdaftar sebagai penerima aktif progrgam Jamsos BPJS Ketenagakerjaan. 

4. Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020. 

5. Peserta aktif program Jamsos Ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran 
yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah). 

6. Memiliki rekening bank aktif. (fbn). 
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Ringkasan 

Dunia menghadapi tantangan berat saat pandemi covid-19 menghantam berbagai bagian 
kehidupan manusia termasuk ekonomi. Indonesia tanpa terkecuali terkena dampak ekonomi 
cukup parah akibat pandemi corona ini. Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) kena 
gelombang pandemi cukup parah. Ada sekitar 30 jutaan UMKM yang kena dampak langsung dan 
tidak langsung pandemi covid-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat 17,8 persen 
perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi covid-19. Sebanyak 
25,6 persen perusahaan merumahkan pekerjanya, dan 10 persen perusahaan melakukan 
keduanya. 

 

TIGAGAME CHANGERMELAWAN EKONOMI KONTRAKSI 

Oleh : Elba Damhuri, Kepala Republika.co.id Dunia menghadapi tantangan berat saat pandemi 
covid-19 menghantam berbagai bagian kehidupan manusia termasuk ekonomi. Indonesia tanpa 
terkecuali terkena dampak ekonomi cukup parah akibat pandemi corona ini. 

Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) kena gelombang pandemi cukup parah. Ada sekitar 
30 jutaan UMKM yang kena dampak langsung dan tidak langsung pandemi covid-19. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat 17,8 persen perusahaan melakukan pemutusan 
hubungan kerja (PHK) selama pandemi covid-19. Sebanyak 25,6 persen perusahaan 
merumahkan pekerjanya, dan 10 persen perusahaan melakukan keduanya. 

Survei Kemnaker pada 2020 itu menunjukkan sekitar 88 persen perusahaan terdampak pandemi 
yang mengakibatkan kerugian pada operasional perusahaan. Kinerja perusahaan ini pun 
berdampak langsung pada kinerja industri perbankan yang harus melakukan restrukturisasi 
kredit. 

Tak heran jika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 minus 2,07 persen. Tren yang sama 
diperkirakan berlanjut di kuartal I 2021. 
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Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal satu 
2021 kemungkinan minus satu persen hingga minus 0,1 persen. Memang, proyeksi ini lebih baik 
dibandingkan pertumbuhan sepanjang 2020 yang minus 2,07 persen. 

Proyeksi pertumbuhan itu didasari dari kegiatan ekonomi di Indonesia yang mulai menunjukkan 
adanya pemulihan. 

Untuk 2021, proyeksi pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,3 persen hingga 5,3 persen. 
Angka ini turun jika dibandingkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2021, yakni 
rentang 4,5 persen sampai 5,5 persen. 

Presiden Jokowi berharap angka 5 persen bisa dicapai,sementara lembaga-lembaga global 
seperti OECD memperkirakan 4,9 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia 
masing-masing memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,8 persen dan 4,4 persen 
pada 2021. 

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mengembalikan ekonomi ke zona hijau alias 
plus? Laporan Terbaru Ekonomi Bank Dunia menyebut bahwa vaksinasi. 
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positive - Jamal Wiwoho (Rektor UNS Surakarta) Dengan kata lain maka total lapangan pekerjaan 
yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta untuk mengatasi kondisi tersebut 

positive - Jamal Wiwoho (Rektor UNS Surakarta) Harus memakan waktu yang lama tetapi calon 
investor juga harus melewati proses yang berlarut-larut dan cukup panjang. Kehadiran Undang-
Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang luas 
untuk UMKM yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi sekitar 60 peesen terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

positive - Jamal Wiwoho (Rektor UNS Surakarta) Dengan semakin meningkatnya hilirisasi hasil 
riset dan inovasi dapat digunakan oleh industri dan masyarakat tentu saja akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi di dalam negeri yang berujung pada terciptanya lapangan kerja bagi 
seluruh rakyat Indonesia 

 

Ringkasan 

Kebutuhan lapangan kerja yang perlu disiapkan oleh pemerintah saat ini mencapai 15 juta 
lapangan kerja. Hal tersebut mempertimbangkan banyaknya angka pengangguran dan angkatan 
kerja yang di PHK selama masa pamdemi Covid-19. Rektor Universitas Sebelas Maret Jamal 
Wiwoho menjelaskan, jumlah tenaga kerja yang mencari lapangan kerja pada saat ini saja ada 
sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua. Kemudian angkatan kerja per tahun di Indonesia 
bisa mencapai 2,9 juta. 

 

  



 

121 
 

BANYAK PHK SAAT PANDEMI, PEMERINTAH HARUS SIAPKAN 15 JUTA LAPANGAN 
KERJA 

Jakarta - Kebutuhan lapangan kerja yang perlu disiapkan oleh pemerintah saat ini mencapai 15 
juta lapangan kerja. Hal tersebut mempertimbangkan banyaknya angka pengangguran dan 
angkatan kerja yang di PHK selama masa pamdemi Covid-19. 

Rektor Universitas Sebelas Maret Jamal Wiwoho menjelaskan, jumlah tenaga kerja yang mencari 
lapangan kerja pada saat ini saja ada sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua. Kemudian 
angkatan kerja per tahun di Indonesia bisa mencapai 2,9 juta. 

Belum lagi jika melihat data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ada sekitar 4 juta 
tenaga kerja terkena PHK atau pemutusan tenaga kerja. 

"Dengan kata lain maka total lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 
15 juta untuk mengatasi kondisi tersebut," kata dia dalam webinar Optimalisasi UU Cipta Kerja 
Sebagai Strategi Utama Akselerasi Investasi Indonesia, Selasa (30/3/2021). 

Dia mengatakan salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi 
pertumbuhan jumlah tenaga kerja adalah dengan menarik investor sebanyak-banyaknya masuk 
ke Indonesia. Semakin banyaknya investor yang masuk, maka semakin banyak pula investasi 
dan lapangan pekerjaan yang terbuka untuk masyarakat. 

Jamal memahami, terrbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau 
Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satu bukti pemerintah untuk mendorong investasi 
melalui berbagai kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini persoalan 
tumpang tindih dalam perizinan perusahaan antara pemerintah pusat dan daerah serta 
kementerian atau lembaga telah menjadi penyebab sulitnya proses perizinan bagi investor yang 
akan masuk di Indonesia. 

"Harus memakan waktu yang lama tetapi calon investor juga harus melewati proses yang 
berlarut-larut dan cukup panjang. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law 
tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang luas untuk UMKM yang pada akhirnya akan 
memberikan kontribusi sekitar 60 peesen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia," jelas 
dia. 

Pada saat ini harus diakui UMKM dalam menjalankan bisnis masih berada pada sektor informal. 
Oleh karena itu pemerintah harus mendorong agar keberadaan UMKM berubah menjadi sektor 
formal sehingga bisa memperoleh kemudahan perizinan dan mendapatkan akses kredit dari 
perbankan di Indonesia. 

Jamal menambahkan, ada dua manfaat yang bisa diperoleh dari pada wujud implementasi UU 
Cipta Kerja. Pada bagian hilirnya dapat membantu mendorong laju perekonomian yakni 
kemudahan dalam hilirisasi riset dan akselerasi hilirisasi riset dan inovasi di daerah. 

Perguruan tinggi sangat mengharapkan undang-undang Cipta kerja dapat membuat sebuah pola 
untuk hilirisasi riset menjadi inovasi semakin mudah cepat dan menarik, sehingga dapat 
mendorong semangat berinovasi bagi para riset dan inovator yang ada di perguruan tinggi 
khususnya di Universitas Sebelas Maret. Serta dapat meningkatkan sebuah pola kolaborasi 
dengan investor, karena jelas riset dan inovasi jelas diatur di dalam undang-undang Cipta kerja 
tersebut "Dengan semakin meningkatnya hilirisasi hasil riset dan inovasi dapat digunakan oleh 
industri dan masyarakat tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri yang 
berujung pada terciptanya lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya. 

Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com. 
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DAMPAK PANDEMI, 2,56 JUTA ORANG KEHILANGAN PEKERJAAN 

Pekerja melipat bungkus teh di salah satu pabrik teh, Tegal, Jawa Tengah, Senin 29 Maret 2021. 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja 
terdampak pandemi COVID-19 dengan rincian sebanyak 24,03 juta orang masih berstatus 
sebagai pekerja meski mengalami pengurangan jam kerja, 2,56 juta orang kehilangan pekerjaan, 
sebanyak 1,77 juta orang sementara tidak bekerja dan 760.000 orang masuk dalam bukan 
angkatan kerja. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah) (hru) (Oky Lukmansyah/ANTARA FOTO). 
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Narasumber 

positive - Jamal Wiwoho (Rektor UNS Surakarta) Dengan kata lain maka total lapangan pekerjaan 
yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta untuk mengatasi kondisi tersebut 

positive - Jamal Wiwoho (Rektor UNS Surakarta) Harus memakan waktu yang lama tetapi calon 
investor juga harus melewati proses yang berlarut-larut dan cukup panjang. Kehadiran Undang-
Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang luas 
untuk UMKM yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi sekitar 60 peesen terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

positive - Jamal Wiwoho (Rektor UNS Surakarta) Dengan semakin meningkatnya hilirisasi hasil 
riset dan inovasi dapat digunakan oleh industri dan masyarakat tentu saja akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi di dalam negeri yang berujung pada terciptanya lapangan kerja bagi 
seluruh rakyat Indonesia 

 

Ringkasan 

Rektor Universitas Sebelas Maret, Jamal Wiwoho menyebut, kebutuhan lapangan pekerjaan yang 
perlu disiapkan oleh pemerintah saat ini adalah sebanyak 15 juta orang. Hal tersebut 
mempertimbangkan banyaknya angka pengangguran dan angkatan kerja yang di PHK selama 
masa pamdemi Covid-19. Jamal mengatakan, jumlah tenaga kerja yang mencari lapangan kerja 
pada saat ini saja ada sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua. Kemudian angkatan kerja 
per tahun di Indonesia bisa mencapai 2,9 juta. Belum lagi jika melihat data dari Kementerian 
Ketenagakerjaan ada sekitar 4 juta tenaga kerja terkena PHK atau pemutusan tenaga kerja. 

 

DAMPAK PANDEMI, PEMERINTAH HARUS SIAPKAN 15 JUTA LAPANGAN PEKERJAAN 

Rektor Universitas Sebelas Maret, Jamal Wiwoho menyebut, kebutuhan lapangan pekerjaan yang 
perlu disiapkan oleh pemerintah saat ini adalah sebanyak 15 juta orang. Hal tersebut 



 

124 
 

mempertimbangkan banyaknya angka pengangguran dan angkatan kerja yang di PHK selama 
masa pamdemi Covid-19. 

Jamal mengatakan, jumlah tenaga kerja yang mencari lapangan kerja pada saat ini saja ada 
sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua. Kemudian angkatan kerja per tahun di Indonesia 
bisa mencapai 2,9 juta. Belum lagi jika melihat data dari Kementerian Ketenagakerjaan ada 
sekitar 4 juta tenaga kerja terkena PHK atau pemutusan tenaga kerja. 

"Dengan kata lain maka total lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 
15 juta untuk mengatasi kondisi tersebut," kata dia dalam webinar Optimalisasi UU Cipta Kerja 
Sebagai Strategi Utama Akselerasi Investasi Indonesia, Selasa (30/3). 

Dia mengatakan, salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi 
pertumbuhan jumlah tenaga kerja adalah dengan menarik investor sebanyak-banyaknya masuk 
ke Indonesia. Semakin banyaknya investor yang masuk, maka semakin banyak pula investasi 
dan lapangan pekerjaan yang terbuka untuk masyarakat. 

Jamal memahami, terrbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau 
Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satu bukti pemerintah untuk mendorong investasi 
melalui berbagai kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini persoalan 
tumpang tindih dalam perizinan perusahaan antara pemerintah pusat dan daerah serta 
kementerian atau lembaga telah menjadi penyebab sulitnya proses perizinan bagi investor yang 
akan masuk di Indonesia. 

"Harus memakan waktu yang lama tetapi calon investor juga harus melewati proses yang 
berlarut-larut dan cukup panjang. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law 
tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang luas untuk UMKM yang pada akhirnya akan 
memberikan kontribusi sekitar 60 peesen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia," jelas 
dia. 

Pada saat ini harus diakui UMKM dalam menjalankan bisnis masih berada pada sektor informal. 
Oleh karena itu pemerintah harus mendorong agar keberadaan UMKM berubah menjadi sektor 
formal sehingga bisa memperoleh kemudahan perizinan dan mendapatkan akses kredit dari 
perbankan di Indonesia. 

Jamal menambahkan, ada dua manfaat yang bisa diperoleh dari pada wujud implementasi UU 
Cipta Kerja. Pada bagian hilirnya dapat membantu mendorong laju perekonomian yakni 
kemudahan dalam hilirisasi riset dan akselerasi hilirisasi riset dan inovasi di daerah. 

Perguruan tinggi sangat mengharapkan undang-undang Cipta kerja dapat membuat sebuah pola 
untuk hilirisasi riset menjadi inovasi semakin mudah cepat dan menarik, sehingga dapat 
mendorong semangat berinovasi bagi para riset dan inovator yang ada di perguruan tinggi 
khususnya di Universitas Sebelas Maret. Serta dapat meningkatkan sebuah pola kolaborasi 
dengan investor, karena jelas riset dan inovasi jelas diatur di dalam undang-undang Cipta kerja 
tersebut "Dengan semakin meningkatnya hilirisasi hasil riset dan inovasi dapat digunakan oleh 
industri dan masyarakat tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri yang 
berujung pada terciptanya lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya. 

[azz]. 
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Narasumber 

negative - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, 
terlebih ada laporan belum semua perusahaan menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang 

positive - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Tiga sektor yang menyumbang serapan 
tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, industri pengolahan dan perdagangan juga konsisten 
menunjukkan penguatan. Bahkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tetap tumbuh 
positif sepanjang 2020 dengan rata-rata pertumbuhan dua persen 

positive - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Aturan THR sudah ada dan harus kembali 
merujuk pada kewajiban dasar perusahaan untuk membayar penuh THR kepada para pekerja, 
sesuai peraturan perundangan yang ada 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami meminta dengan sangat kepada Ibu Menaker tidak 
mengeluarkan kebijakan itu 

 

Ringkasan 

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tidak sepakat wacana pembayaran THR pada 2021 
dengan cara dicicil sebagaimana pada 2020. Ia pun menginginkan agar rencana itu dapat 
dievaluasi. "Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, terlebih ada laporan belum semua perusahaan 
menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang," katanya dalam rilis di Jakarta, Selasa (30/3). 

 

ANGGOTA DPR: EVALUASI KEBIJAKAN THR DENGAN CARA CICIL 

JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tidak sepakat wacana pembayaran THR 
pada 2021 dengan cara dicicil sebagaimana pada 2020. Ia pun menginginkan agar rencana itu 
dapat dievaluasi. 

"Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, terlebih ada laporan belum semua perusahaan 
menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang," katanya dalam rilis di Jakarta, Selasa (30/3). 
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Ia mengingatkan bahwa kebijakan terkait THR harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat 
pada saat Ramadhan dan Idul Fitri atau periode Lebaran. Mufidayati menekankan saat ini 
perekonomian sudah mulai muncul harapan perbaikan dengan data BPS menyebut pertumbuhan 
ekonomi sepanjang beberapa kuartal berangsur membaik meski masih berada di zona minus. 

"Tiga sektor yang menyumbang serapan tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, industri 
pengolahan dan perdagangan juga konsisten menunjukkan penguatan. Bahkan sektor pertanian, 
kehutanan dan perikanan tetap tumbuh positif sepanjang 2020 dengan rata-rata pertumbuhan 
dua persen," paparnya. 

Untuk itu, ujar dia, pemerintah diharapkan memperjuangkan hak-hak pekerja karena saat ini 
ada sinyal perekonomian mulai membaik. Apalagi, ia mengemukakan ada para pekerja yang 
sudah mulai bekerja seperti saat sebelum pandemi, hanya saja saat ini mereka bekerja dengan 
menerapkan protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19. 

"Aturan THR sudah ada dan harus kembali merujuk pada kewajiban dasar perusahaan untuk 
membayar penuh THR kepada para pekerja, sesuai peraturan perundangan yang ada," kata dia. 

Mufidayati juga mengatakan, dinas tenaga kerja setempat juga bisa menjadi jembatan pencarian 
jalan keluar terutama bagi perusahaan kecil yang masih terdampak. 

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah agar tunjangan 
hari raya (THR) pada 2021 diberikan secara penuh tanpa sistem cicilan dan penundaan seperti 
pada 2020. Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (19/3/2021), 
juga mengatakan serikat pekerja berharap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
tidak mengeluarkan edaran yang memperbolehkan pembayaran THR pada 2021 kurang dari 100 
persen. 

"Kami meminta dengan sangat kepada Ibu Menaker tidak mengeluarkan kebijakan itu," kata Said 
Iqbal. 

Sebelumnya, Ida Fauziyah pada 2020 mengeluarkan edaran tentang pemberian THR saat masa 
pandemi Covid-19 yang memperbolehkan pelaksanaannya bisa dilakukan secara bertahap atau 
ditunda sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Keputusan penundaan atau 
pembayaran THR bertahap itu dapat diberlakukan kepada perusahaan yang tidak mampu 
membayar THR sesuai waktu yang ditentukan undang-undang. 

Proses dialog antara perusahaan dan pekerja sendiri harus didasarkan laporan keuangan 
perusahaan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan. Terkait hal itu, KSPI meminta agar 
pada tahun ini tidak diberlakukan langkah serupa dan kebijakan THR tetap mengikuti ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. 
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negative - Didin (Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tantribum) Satpol-
PP Kabupaten Tasikmalaya) Hari ini kita (BP JAMSOSTEK) melakukan sillaturahmi dengan pak 
Wali Kota Cilegon yang baru, kami juga menyerahkan santunan kematian akibat kecelakaan kerja 
kepada ahli waris Almarhum karyawan di PT. Krakatau Dayatirta Cilegon 

negative - Didin (Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tantribum) Satpol-
PP Kabupaten Tasikmalaya) Kami juga menyerahkan JHT hari tuanya kepada Pak Helldy selama 
dia bekerja di perusahaan dimana tempat pak Helldy bekerja dulu 

negative - Didin (Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tantribum) Satpol-
PP Kabupaten Tasikmalaya) Kami juga meminta untuk Pemkot Cilegon sinergis. Ada THL dan 
TKK tentu yang bisa didorong untuk juga ikut serta sebagai anggota pemegang BPJS 
Ketenagakerjaan 

neutral - Helldy Agustian (Paslon Nomor Urut 4) Saya mengucapkan terima kasih kepada BP 
JAMSOSTEK, karena dipercaya dapat bersama-sama menyerahkan santunan untuk korban 
kecelakaan kerja yang langsung diketahui oleh Wali Kota 

neutral - Helldy Agustian (Paslon Nomor Urut 4) Ini hasil kerja saya 28 tahun. Selama 4 tahun 
yaitu dari 1992 Auto 2000 dan selama 24 tahun dari 1996 di Tunas Toyota 

negative - Helldy Agustian (Paslon Nomor Urut 4) Yah nanti kita sosialisasikan, karena kalau di 
ASN sistemnya ada Taspen. Sedangkan di BP JAMSOSTEK ini lebih kepada swasta. Kalau Pemkot 
paling untuk THL dan TKK 

neutral - Helldy Agustian (Paslon Nomor Urut 4) Kalau penekanan kan itu kebijakan perusahaan 
masing-masing, ini sebagai bukti nyata yang notabene ada benvitenya buat karyawan 
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Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) Cabang Serang Raya, 
menyerahkan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Wali Kota Cilegon Helldy Agustian senilai 
Rp234.471.320. Selain menyerahkan klaim JHT kepada Helldy Agustian, BP JAMSOSTEK juga 
menyerahkan jaminan Kematian Kerja (JKK) kepada ahli waris senilai Rp1.654. miliar, klaim JHT 
Rp 195.784.900 dan Jaminan Pensiun Rp 641.780.000. 

 

28 TAHUN BEKERJA DI TOYOTA HELLDY AGUSTIAN MENDAPATKAN KLAIM JHT 
RATUSAN JUTA RUPIAH DARI BP JAMSOSTEK 

Cilegon : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) Cabang 
Serang Raya, menyerahkan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Wali Kota Cilegon Helldy Agustian 
senilai Rp234.471.320. Selain menyerahkan klaim JHT kepada Helldy Agustian, BP JAMSOSTEK 
juga menyerahkan jaminan Kematian Kerja (JKK) kepada ahli waris senilai Rp1.654. miliar, klaim 
JHT Rp 195.784.900 dan Jaminan Pensiun Rp 641.780.000. 

"Hari ini kita (BP JAMSOSTEK) melakukan sillaturahmi dengan pak Wali Kota Cilegon yang baru, 
kami juga menyerahkan santunan kematian akibat kecelakaan kerja kepada ahli waris Almarhum 
karyawan di PT. Krakatau Dayatirta Cilegon," kata Didin usai menyerahkan klaim JHT dan JKK di 
kantor Wali Kota Cilegon, Senin (29/3/2021). "Kami juga menyerahkan JHT hari tuanya kepada 
Pak Helldy selama dia bekerja di perusahaan dimana tempat pak Helldy bekerja dulu," imbuhnya. 

Dalam kesempatan itu, Didin berharap kedepan BP JAMSOSTEK Cabang Serang dapat bersinergi 
dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Terutama, soal jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 
pekerja formal dan non formal. "Kami juga meminta untuk Pemkot Cilegon sinergis. Ada THL 
dan TKK tentu yang bisa didorong untuk juga ikut serta sebagai anggota pemegang BPJS 
Ketenagakerjaan," ucap Didin. 

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengucapkan terima kasih kepada BP 
JAMSOSTEK Cabang Serang. Karena dipercaya bersama-sama menyerahkan klaim JHT dan JKK 
untuk peserta BP JAMSOSTEK yang ada di Cilegon. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada BP JAMSOSTEK, karena dipercaya dapat bersama-sama 
menyerahkan santunan untuk korban kecelakaan kerja yang langsung diketahui oleh Wali Kota," 
kata Helldy kepada RRI dikantornya. 

Helldy mengaku, klaim JHT yang diterimanya merupakan hasil bekerja selama 28 tahun di PT. 
Tunas Toyota. Namun, dirinya mengaku tidak mengetahui berapa premi yang dibayarkan tiap 
bulanya oleh perusahaan. Lantaran hal itu merupakan urusan perusahaan. 

"Ini hasil kerja saya 28 tahun. Selama 4 tahun yaitu dari 1992 Auto 2000 dan selama 24 tahun 
dari 1996 di Tunas Toyota,"ujarnya Adapun mengenai keinginan BP JAMSOSTEK untuk bersinergi 
dengan Pemkot Cilegon, Helldy mengaku akan mensosialisasikan kepada Tenaga Kerja Kontrak 
(TKK) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada dilingkungan Pemkot Cilegon. "Yah nanti kita 
sosialisasikan, karena kalau di ASN sistemnya ada Taspen. Sedangkan di BP JAMSOSTEK ini lebih 
kepada swasta. Kalau Pemkot paling untuk THL dan TKK," ucapnya. 

Meski demikian, dirinya mengaku tidak dapat menekankan kepada semua pekerja yang ada di 
Cilegon agar menjadi peserta BP JAMSOSTEK. Lantaran hal itu merupakan kebijakan perusahaan 
masing-masing. 

"Kalau penekanan kan itu kebijakan perusahaan masing-masing, ini sebagai bukti nyata yang 
notabene ada benvitenya buat karyawan," pungkasnya. 
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negative - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, 
terlebih ada laporan belum semua perusahaan menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang 

positive - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Tiga sektor yang menyumbang serapan 
tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, industri pengolahan dan perdagangan juga konsisten 
menunjukkan penguatan. Bahkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tetap tumbuh 
positif sepanjang 2020 dengan rata-rata pertumbuhan dua persen 

neutral - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) sesuai peraturan perundangan yang ada 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami meminta dengan sangat kepada Ibu Menaker tidak 
mengeluarkan kebijakan itu 

 

Ringkasan 

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati tidak sepakat wacana pembayaran 
THR dengan cara dicicil sebagaimana pada 2020. Mufida meminta pelaksanaan pembayaran THR 
dengan dicicil tahun lalu dilakukan evaluasi. Terlebih ada informasi dari Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyebut hingga 2021 masih ada perusahaan yang belum selesai 
melakukan pembayaran cicilan THR. 

 

ANGGOTA DPR: EVALUASI KEBIJAKAN THR DENGAN CARA DICICIL 

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tidak sepakat wacana pembayaran THR 
pada 2021 dengan cara dicicil sebagaimana pada 2020 dan menginginkan agar rencana itu dapat 
dievaluasi. "Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, terlebih ada laporan belum semua perusahaan 
menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang," katanya dalam rilis di Jakarta, Selasa. 

Ia mengingatkan bahwa kebijakan terkait THR harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat 
pada saat Ramadhan dan Idul Fitri atau periode Lebaran. 
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Mufidayati menekankan saat ini perekonomian sudah mulai muncul harapan perbaikan dengan 
data BPS menyebut pertumbuhan ekonomi sepanjang beberapa kuartal berangsur membaik 
meski masih berada di zona minus. 

"Tiga sektor yang menyumbang serapan tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, industri 
pengolahan dan perdagangan juga konsisten menunjukkan penguatan. Bahkan sektor pertanian, 
kehutanan dan perikanan tetap tumbuh positif sepanjang 2020 dengan rata-rata pertumbuhan 
dua persen," paparnya. 

Untuk itu, ujar dia, pemerintah diharapkan memperjuangkan hak-hak pekerja karena saat ini 
ada sinyal perekonomian mulai membaik. 

Apalagi, ia mengemukakan ada para pekerja yang sudah mulai bekerja seperti saat sebelum 
pandemi, hanya saja saat ini mereka bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan terkait 
pandemi COVID-19. 

Mufidayati juga mengatakan, dinas tenaga kerja setempat juga bisa menjadi jembatan pencarian 
jalan keluar terutama bagi perusahaan kecil yang masih terdampak. 

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah agar tunjangan 
hari raya (THR) pada 2021 diberikan secara penuh tanpa sistem cicilan dan penundaan seperti 
pada 2020. 

Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (19/3/2021), juga 
mengatakan bahwa serikat pekerja berharap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
tidak mengeluarkan edaran yang memperbolehkan pembayaran THR pada 2021 kurang dari 100 
persen. 

"Kami meminta dengan sangat kepada Ibu Menaker tidak mengeluarkan kebijakan itu," kata Said 
Iqbal. 

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah pada 2020 mengeluarkan edaran tentang pemberian THR 
saat masa pandemi COVID-19 yang memperbolehkan pelaksanaannya bisa dilakukan secara 
bertahap atau ditunda sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. 

Keputusan penundaan atau pembayaran THR bertahap itu dapat diberlakukan kepada 
perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan undang-undang. 
Proses dialog antara perusahaan dan pekerja sendiri harus didasarkan laporan keuangan 
perusahaan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan. 

Terkait hal itu, KSPI meminta agar pada tahun ini tidak diberlakukan langkah serupa dan 
kebijakan THR tetap mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. 
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Judul BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Kemnaker terkait Manfaat Beasiswa 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan) Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada 
masyarakat, khususnya bagi peserta BPJAMSOSTEK. Sehingga kami berharap, program ini bisa 
segera terlaksana dalam waktu dekat 

neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan) Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp 1,5 juta per tahun saat TK 
dan SD, hingga Rp12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi 

 

Ringkasan 

Salah satu peningkatan manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKm) yang diatur dalam PP 82 tahun 2019 bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJamsostek) adalah berupa bantuan beasiswa anak. Penyaluran bantuan beasiswa tersebut 
akan diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang 
sedang difinalisasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI). 
Dukungan penting tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari BPJamsostek. 

 

BPJS KETENAGAKERJAAN APRESIASI KEMNAKER TERKAIT MANFAAT BEASISWA 

JAKARTA - Salah satu peningkatan manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKm) yang diatur dalam PP 82 tahun 2019 bagi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan (BPJamsostek) adalah berupa bantuan beasiswa anak. 

Penyaluran bantuan beasiswa tersebut akan diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan (Permenaker) yang sedang difinalisasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia (Kemnaker RI). Dukungan penting tersebut mendapatkan apresiasi tinggi 
dari BPJamsostek. 
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Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja 
memaparkan, proses penyusunan regulasi Permenaker turunan tersebut tengah disiapkan oleh 
Kemnaker dengan melibatkan BPJamsostek dan kementerian serta lembaga terkait. 

"Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa membuat regulasi tersebut harus 
mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan di 
lapangan. Sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan yang komprehensif perlu 
diapresiasi," ujar Utoh. 

Manfaat beasiswa tersebut, kata Utoh, berupa bantuan uang tunai maksimal Rp 174 juta untuk 
dua orang anak, yang diberikan setiap tahunnya sesuai tingkat pendidikan. Dengan beasiswa ini, 
nilai manfaat bagi peserta BPJamsostek dapat memberikan angin segar dalam peningkatan 
kesejahteraan bagi masyarakat. 

"Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, 
khususnya bagi peserta BPJAMSOSTEK. Sehingga kami berharap, program ini bisa segera 
terlaksana dalam waktu dekat," katanya. 

PP No.82/201 mengatur beasiswa bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total 
tetap akibat kecelakaan kerja, dari tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi. 
"Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp 1,5 juta per tahun saat TK dan SD, hingga 
Rp12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi," ujarnya. ( . 
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neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan) "Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa membuat regulasi 
tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan dapat 
diimplementasikan di lapangan. Sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan yang 
komprehensif perlu diapresiasi," 

 

Ringkasan 

Salah satu peningkatan manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKM) yang di atur dalam PP 82 tahun 2019 bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJAMSOSTEK) adalah berupa bantuan beasiswa anak. Penyaluran bantuan beasiswa tersebut 
akan di atur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang 
sedang difinalisasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI). 
Dukungan penting tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari BPJAMSOSTEK. 

 

BPJAMSOSTEK APRESIASI DUKUNGAN KEMNAKER TERKAIT MANFAAT BEASISWA 

Salah satu peningkatan manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKM) yang di atur dalam PP 82 tahun 2019 bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJAMSOSTEK) adalah berupa bantuan beasiswa anak. Penyaluran bantuan beasiswa tersebut 
akan di atur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang 
sedang difinalisasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI). 
Dukungan penting tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari BPJAMSOSTEK. 

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja 
memaparkan, proses penyusunan regulasi Permenaker turunan tersebut tengah disiapkan oleh 
Kemnaker dengan melibatkan BPJAMSOSTEK dan kementerian serta lembaga terkait. 
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“Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa membuat regulasi tersebut harus 
mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan di 
lapangan. Sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan yang komprehensif perlu 
diapresiasi,” jelas Utoh. 

Manfaat beasiswa tersebut, sambung Utoh, berupa bantuan uang tunai maksimal Rp 174 juta 
untuk dua orang anak, yang diberikan setiap tahunnya sesuai tingkat pendidikan. Dirinya 
berharap, dengan adanya beasiswa ini, nilai manfaat bagi peserta BPJAMSOSTEK dapat 
memberikan angin segar dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. 

“Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, 
khususnya bagi peserta BPJAMSOSTEK. Sehingga kami berharap, program ini bisa segera 
terlaksana dalam waktu dekat,” terangnya lagi. 

Mengacu pada PP No.82/2019, lanjut dia, mengatur beasiswa bagi anak dari peserta yang 
meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, dari tingkat taman kanak-kanak 
(TK) sampai perguruan tinggi. Uang tunai maksimal Rp 174 juta untuk dua orang anak. 

“Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp 1,5 juta per tahun saat TK dan SD, hingga Rp 
12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi,” pungkasnya. 
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neutral - Netty Prasetyani (Anggota Komisi IX DPR RI) (Anggaran) Rp20 triliun okelah kalau yang 
kemudian disampaikan kepada peserta 2,4 juta. (Besaran) Rp600 ribu kali 4 bulan kita masih 
bisa menerima. Tetapi kalau kemudian pelatihannya dari biaya Rp5-100 ribu dikalikan dari berapa 
(peserta) yang akan menerima pelatihan itu, tentu ini menjadi satu potensi moral hazard 

negative - Netty Prasetyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Jadi entah itu rescuing atau obscuring. 
Tapi kan ternyata kalau kita perhatikan bahwa tidak ada kejelasan, dari posko pendampingan 
itu hanya bisa mengklaim data peserta 

negative - Netty Prasetyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Tapi seperti apa output -nya, 
efektivitasnya, apakah betul setelah mendapatkan pelatihan mereka bisa bangkit dari 
keterpurukan dampak pandemi itu juga tidak bisa diukur. Padahal kalau kita bicara angkanya itu 
sangat fantastis 

 

Ringkasan 

Upaya Komisi IX DPR RI mengumpulkan data mengenai program Kartu Prakerja dan Bantuan 
Subsidi Usaha (BSU), terungkap kecenderungan bahwa program Kartu Prakerja berpotensi 
munculkan moral hazard . Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani dalam 
rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wakil Bupati Badung di Kantor 
Bupati Badung, Bali, Jumat (26/3). 

 

PROGRAM KARTU PRAKERJA BERPOTENSI TIMBULKAN 'MORAL HAZARD' 

UPAYA Komisi IX DPR RI mengumpulkan data mengenai program Kartu Prakerja dan Bantuan 
Subsidi Usaha (BSU), terungkap kecenderungan bahwa program Kartu Prakerja berpotensi 
munculkan moral hazard. 
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Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani dalam rapat Tim Kunjungan 
Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wakil Bupati Badung di Kantor Bupati Badung, Bali, 
Jumat (26/3). 

"(Anggaran) Rp20 triliun okelah kalau yang kemudian disampaikan kepada peserta 2,4 juta. 
(Besaran) Rp600 ribu kali 4 bulan kita masih bisa menerima. Tetapi kalau kemudian pelatihannya 
dari biaya Rp5-100 ribu dikalikan dari berapa (peserta) yang akan menerima pelatihan itu, tentu 
ini menjadi satu potensi moral hazard," ujar Netty merinci angka keluar dan yang diterima 
penerima manfaat Kartu Prakerja. 

Hal itu diungkapkannya karena pada awalnya Kartu Prakerja merupakan salah satu program 
yang akan memberikan sinyal pengikatan kapasitas kompetensi para pencari kerja. 

"Jadi entah itu rescuing atau obscuring . Tapi kan ternyata kalau kita perhatikan bahwa tidak 
ada kejelasan, dari posko pendampingan itu hanya bisa mengklaim data peserta," tambahnya. 

Netty menegaskan output yang didapat penerima manfaat belum jelas tingkat efektivitasnya. 

"Tapi seperti apa output -nya, efektivitasnya, apakah betul setelah mendapatkan pelatihan 
mereka bisa bangkit dari keterpurukan dampak pandemi itu juga tidak bisa diukur. Padahal kalau 
kita bicara angkanya itu sangat fantastis," imbuhnya. 

Menurut politikus Fraksi PKS ini, program Kartu Prakerja memang dari awal sudah menuai 
polemik. Karena judulnya Kartu Prakerja, namun pelaksananya bukan Kementerian 
Ketenagakerjaan. 

Netty menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan agar program Kartu Prakerja dapat 
dilakukan evaluasi secara menyeluruh. (RO/OL-09). 
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positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan) Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada 
masyarakat, khususnya bagi peserta BPJAMSOSTEK. Sehingga kami berharap, program ini bisa 
segera terlaksana dalam waktu dekat 

neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan) Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp1,5 juta per tahun saat TK 
dan SD, hingga Rp12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi 

 

Ringkasan 

Salah satu peningkatan manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKm) yang diatur dalam PP 82 tahun 2019 bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJAMSOSTEK) adalah berupa bantuan beasiswa anak. Penyaluran bantuan beasiswa tersebut 
akan diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang 
sedang difinalisasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI). 
Dukungan penting tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari BPJAMSOSTEK. 

 

BPJAMSOSTEK APRESIASI DUKUNGAN KEMENAKER TERKAIT MANFAAT BEASISWA 

SALAH satu peningkatan manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKm) yang diatur dalam PP 82 tahun 2019 bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJAMSOSTEK) adalah berupa bantuan beasiswa anak. 

Penyaluran bantuan beasiswa tersebut akan diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan (Permenaker) yang sedang difinalisasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia (Kemnaker RI). Dukungan penting tersebut mendapatkan apresiasi tinggi 
dari BPJAMSOSTEK. 
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Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja 
memaparkan, proses penyusunan regulasi Permenaker turunan tersebut tengah disiapkan oleh 
Kemnaker dengan melibatkan BPJAMSOSTEK dan kementerian serta lembaga terkait. 

"Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa membuat regulasi tersebut harus 
mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan di 
lapangan. Sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan yang komprehensif perlu 
diapresiasi," jelas Utoh. 

Manfaat beasiswa tersebut, sambung Utoh, berupa bantuan uang tunai maksimal Rp174 juta 
untuk dua orang anak, yang diberikan setiap tahunnya sesuai tingkat pendidikan. Dirinya 
berharap, dengan adanya beasiswa ini, nilai manfaat bagi peserta BPJAMSOSTEK dapat 
memberikan angin segar dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. 

"Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, 
khususnya bagi peserta BPJAMSOSTEK. Sehingga kami berharap, program ini bisa segera 
terlaksana dalam waktu dekat," terangnya lagi. 

Mengacu pada PP No.82/2019, lanjut dia, mengatur beasiswa bagi anak dari peserta yang 
meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, dari tingkat taman kanak-kanak 
(TK) sampai perguruan tinggi. Uang tunai maksimal Rp 174 juta untuk dua orang anak. 

"Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp1,5 juta per tahun saat TK dan SD, hingga Rp12 
juta per tahun di tingkat perguruan tinggi," pungkasnya. (RO/OL-09). 
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positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan) Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada 
masyarakat, khususnya bagi peserta BPJamsostek. Sehingga kami berharap, program ini bisa 
segera terlaksana dalam waktu dekat 

neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan) Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp 1,5 juta per tahun saat TK 
dan SD, hingga Rp12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek mengadakan bantuan beasiswa anak yang merupakan 
salah satu peningkatan manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian 
(JKm), diatur dalam PP 82 tahun 2019. Penyaluran bantuan beasiswa tersebut akan diatur secara 
lebih teknis dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang sedang difinalisasi 
oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ( Kemnaker RI). Dukungan penting 
tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari BPJamsostek. 

 

BANTUAN BEASISWA ANAK, BPJAMSOSTEK APRESIASI DUKUNGAN DARI 
KEMNAKER 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek mengadakan bantuan beasiswa anak yang merupakan 
salah satu peningkatan manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian 
(JKm), diatur dalam PP 82 tahun 2019. Penyaluran bantuan beasiswa tersebut akan diatur secara 
lebih teknis dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang sedang difinalisasi 
oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ( Kemnaker RI). Dukungan penting 
tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari BPJamsostek. 
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Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja 
memaparkan, proses penyusunan regulasi Permenaker turunan tersebut tengah disiapkan oleh 
Kemnaker dengan melibatkan BPJamsostek dan kementerian serta lembaga terkait. 

"Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa membuat regulasi tersebut harus 
mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan di 
lapangan. Sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan yang komprehensif perlu 
diapresiasi," jelas Utoh. 

Manfaat beasiswa tersebut, sambung Utoh, berupa bantuan uang tunai maksimal Rp 174 juta 
untuk dua orang anak, yang diberikan setiap tahunnya sesuai tingkat pendidikan. Ia berharap, 
dengan adanya beasiswa ini, nilai manfaat bagi peserta BPJamsostek dapat memberikan angin 
segar dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. 

"Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, 
khususnya bagi peserta BPJamsostek. Sehingga kami berharap, program ini bisa segera 
terlaksana dalam waktu dekat," terangnya. 

Mengacu pada PP No.82/2019, lanjut dia, mengatur beasiswa bagi anak dari peserta yang 
meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, dari tingkat taman kanak-kanak 
(TK) sampai perguruan tinggi. Uang tunai maksimal Rp 174 juta untuk dua orang anak. 

"Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp 1,5 juta per tahun saat TK dan SD, hingga 
Rp12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi," pungkasnya. 
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