
 
 

 

  
31 MEI 2021 

 

 

 

 



 

1 
 

Newstrend Ketenagakerjaan 

31 Mei 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 
Kemnaker Pertemukan Pekerja dengan Manajemen 
Garuda dan Sriwijaya Air Bahas Opsi Pensiun Dini 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi pertemuan manajemen dan 

serikat pekerja/serikat buruh maskapai Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia secara 

terpisah di kantor Kemnaker. Pertemuan digelar terkait nasib pekerja/buruh dua 

maskapai penerbangan yang akan melakukan opsi resign dan pensiun dini, lantaran 

kondisi perusahaan mengalami penurunan jumlah penumpang penerbangan. 

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi menyatakan bahwa Kemnaker mendorong manajemen 

maskapai penerbangan Garuda dan Sriwijaya Air melakukan komunikasi dan 

perundingan yang baik dengan melibatkan para pekerja dan melakukan berbagai upaya 

untuk meminimalkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun apabila 

perundingan menemui jalan buntu dan PHK menjadi jalan terakhir, maka dalam 

pelaksanaannya harus memperhatikan dua hal. Yakni proses PHK secara benar dan 

hak-hak pekerja harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta 

memikirkan nasib dan masa depan para pekerja yang ter-PHK. 
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Judul Gelombang PHK Masih Jadi Ancaman 

Nama Media Kedaulatan Rakyat 

Newstrend Gelombang PHK 

Halaman/URL Pg14 

Jurnalis MAM 

Tanggal 2021-05-31 06:46:00 

Ukuran 82x186mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 11.275.000 

News Value Rp 33.825.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

positive - Sukarno (Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik 
Indonesia (SPRI) Sukoharjo) Bahkan demi keberlangsungan usaha, banyak yang melakukan 
pengurangan pekerja dan tidak melakukan perekrutan atau penambahan karyawan 

negative - Sukarno (Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik 
Indonesia (SPRI) Sukoharjo) PHK membuat angka pengangguran di Kabupaten Sukoharjo naik 
signifikan. Tferlebih sudah dua tahun sejak awal pandemi Covid-19, banyak lulusan sekolah dan 
perguruan tinggi tidak terserap di perusahaan 

positive - Sukarno (Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik 
Indonesia (SPRI) Sukoharjo) Secara umum, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sukoharjo 
memang masih stabil. Meski demikian, masih banyak ditemukan kasus ketenagakerjaan yang 
belum terselesaikan antara buruh dengan pengusaha. Salah satunya berkaitan dengan 
pembayaran THR Idul Fitri. Terkait hal itu, FPB Sukoharjo terus berkoordinasi dengan Dinas 
Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat 

 

Ringkasan 

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penambahan angka pengangguran di 
Kabupaten Sukoharjo, khususnya berasal dari lulusan sekolah dan perguruan tinggi, masih 
menjadi ancaman besar. Ini disebabkan faktor pandemi Covid-19 belum berakhir. Ketua Forum 
Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, 
Sukarno mengatakan sektor usaha sangat terdampak sehingga banyak perusahaan melakukan 
efisiensi. "Bahkan demi keberlangsungan usaha, banyak yang melakukan pengurangan pekerja 
dan tidak melakukan perekrutan atau penambahan karyawan," ungkapnya, Minggu (30/5). 
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GELOMBANG PHK MASIH JADI ANCAMAN 

SUKOHARJO (KR) - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penambahan angka 
pengangguran di Kabupaten Sukoharjo, khususnya berasal dari lulusan sekolah dan perguruan 
tinggi, masih menjadi ancaman besar. Ini disebabkan faktor pandemi Covid-19 belum berakhir. 

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) 
Sukoharjo, Sukarno mengatakan sektor usaha sangat terdampak sehingga banyak perusahaan 
melakukan efisiensi. "Bahkan demi keberlangsungan usaha, banyak yang melakukan 
pengurangan pekerja dan tidak melakukan perekrutan atau penambahan karyawan," 
ungkapnya, Minggu (30/5). 

Menurutnya, PHK terhadap buruh masih terus terjadi hingga sekarang namun tidak lagi dilakukan 
PHK massal. Pengusaha terpaksa melakukan PHK karena masih terdampak pandemi Covid-19. 

"PHK membuat angka pengangguran di Kabupaten Sukoharjo naik signifikan. Terlebih sudah dua 
tahun sejak awal pandemi Covid-19, banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi tidak terserap 
di perusahaan," tandas Sukarno. 

Padahal, lanjut Sukarno, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kebanyakan cenderung 
memilih langsung bekerja daripada melanjutkan di perguruan tinggi. Namun juga banyak lulusan 
SMK yang mampu membukan usaha dan lapangan kerja secara mandiri. "Secara umum, kondisi 
ketenagakerjaan di Kabupaten Sukoharjo memang masih stabil. Meski demikian, masih banyak 
ditemukan kasus ketenagakerjaan yang belum terselesaikan antara buruh dengan pengusaha. 
Salah satunya berkaitan dengan pembayaran THR Idul Fitri. Terkait hal itu, FPB Sukoharjo terus 
berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat," jelasnya. (Mam) 
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Judul Menteri PPPA Apresiasi Kesetaraan Gender di Perusahaan 

Nama Media Koran Sindo 

Newstrend Kesenjangan Gender di Dunia Kerja 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis Heru Febrianto 

Tanggal 2021-05-31 06:42:00 

Ukuran 147x246mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 200.655.000 

News Value Rp 601.965.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Bintang Puspayoga (Menteri PPPA) Komitmen para pimpinan perusahaan untuk 
memberikan tempat yang setara bagi perempuan menjadi hal yang penting untuk diperjuangkan. 
Hal ini tentunya harus kita wujudkan bersama-sama, tidak hanya lintas sektor dalam negeri, 
tetapi juga secara internasional 

neutral - Bintang Puspayoga (Menteri PPPA) Saya juga mengapresiasi komitmen para pimpinan 
perusahaan yang tergabung dalam G20 Empower Indonesia terkait isu-isu tenaga kerja 
perempuan, terutama pada komitmen dan sinergi untuk mewujudkan lima program prioritas 
Kemen-terian PPPA 

neutral - Bintang Puspayoga (Menteri PPPA) Banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan 
perempuan berdaya. Mudah-mudahan praktik baik yang sudah dilakukan perusahaan yang 
sudah ramah perempuan bisa dilaksanakan di perusahaan lainnya 

positive - Ernest Hutagalung (Chief Financial Officer Telkomtelstra) Ada beberapa upaya yang 
kami lakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam pimpinan perusahaan. Ketika 
proses rekrutmen atau promosi, kami mengusahakan agar kandidat laki-laki dan perempuan 
seimbang. Semakin kami memperbanyak kandidat dalam proses promosi, maka peluang 
banyaknya kandidat perempuan juga semakin tinggi 

 

Ringkasan 

Pemerintah terus menggaungkan pentingnya kesetaraan gender, termasuk di dunia bisnis. 
Melalui G20 Empower, sejumlah perusahaan menunjukkan komitmen dalam pemberdayaan 
perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang 
Puspayoga pun mengapresiasi perusahaan di Indonesia yang telah berkomitmen dan memiliki 
praktik baik dalam memberikan penguatan kapasitas, membuat kebijakan, mengatasi isu 
ketenagakerjaan perempuan, dan memfasilitasi keterwakilan perempuan sebagai pimpinan di 
perusahaan. 
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MENTERI PPPA APRESIASI KESETARAAN GENDER DI PERUSAHAAN 

Pemerintah terus menggaungkan pentingnya kesetaraan gender, termasuk di dunia bisnis. 
Melalui G20 Empower, sejumlah perusahaan menunjukkan komitmen dalam pemberdayaan 
perempuan. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga pun 
mengapresiasi perusahaan di Indonesia yang telah berkomitmen dan memiliki praktik baik dalam 
memberikan penguatan kapasitas, membuat kebijakan, mengatasi isu ketenagakerjaan 
perempuan, dan memfasilitasi keterwakilan perempuan sebagai pimpinan di perusahaan. 

"Komitmen para pimpinan perusahaan untuk memberikan tempat yang setara bagi perempuan 
menjadi hal yang penting untuk diperjuangkan. Hal ini tentunya harus kita wujudkan bersama-
sama, tidak hanya lintas sektor dalam negeri, tetapi juga secara internasional," ujar Menteri PPPA 
Bintang Puspayoga di depan perwakilan 27 perusahaan anggota G20 Enpower Indonesia dari 
berbagai sektor di Jakartakemarin. 

Dia menilai, G20 Empower menjadi wadah strategis untuk dapat menyatukan kekuatan 
intemasional demi memajukan perempuan dunia, khususnya dalam ekonomi, kepemimpinan, 
dan sektor publik. 

"Saya juga mengapresiasi komitmen para pimpinan perusahaan yang tergabung dalam G20 
Empower Indonesia terkait isu-isu tenaga kerja perempuan,terutama pada komitmen dan sinergi 
untuk mewujudkan lima program prioritas Kementerian PPPA," ucapnya. 

Selain berkontribusi, pada isu ketenagakerjaan perempuan, kata dia, perusahaan tersebut juga 
melakukan sinergi untuk mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang dikelola kaum 
perempuan. 

"Banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan perempuan berdaya. Mudah-mudahan 
praktik baik yang sudah dilakukan perusahaan yang sudah ramah perempuan bisa dilaksanakan 
di perusahaan lainnya," tukasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Chief Financial Officer Telkomtelstra Ernest Hutagalung 
menceritakan upaya yang telah dilakukan perusahaannya untuk mendorong keterwakilan 
perempuan pada pimpinan perusahaan. 

Selain membuat kebijakan yang mendorong keterwakilan perempuan di jajaran pimpinan, 
ungkap dia, perusahaan juga harus ikut mencari solusi agar tetap bisa duduk di posisi pimpinan 
dengan peran ganda di keluarga yang ia miliki. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan 
work from home (WFH) yang telah dijalankan sejak 2017. 

"Ada beberapa upaya yang kami lakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam 
pimpinan perusahaan. Ketika proses rekrutmen atau promosi, kami mengusahakan agar kandidat 
laki-laki dan perempuan seimbang. Semakin kami memperbanyak kandidat dalam proses 
promosi, maka peluang banyaknya kandidat perempuan juga semakin tinggi "tuturnya. 

Dia menambahkan, perusahaan juga harus mampu menyesuaikan dengan kebijakan yang 
mendukung kaum perempuan di tingkat pimpinan perusahaan karena pegawai perempuan ada 
yang memiliki peran ganda dan tanggung jawab dalam keluarga. 

herufehrianto 
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Judul Pemkab Majalengka Siap Bantu Nenah 

Nama Media Pikiran Rakyat 

Newstrend Kasus PMI di Uni Emirat Arab 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis Tati Purnawati 

Tanggal 2021-05-31 05:10:00 

Ukuran 172x77mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 25.800.000 

News Value Rp 129.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Karna Sobahi (Bupati Majalengka) Kita memiliki pengalaman dalam menghadapi kasus 
hukuman mati. Sebelumnya, ada beberapa warga kami yang mengalami kasus tersebut. Ada 
yang sudah dihukum pancung karena keluarga tidak bersedia memaafkan, ada juga yang lolos 
berkat diplomasi pemerintah RI dengan keluarganya yang difasilitasi pemerintah setempat. 
Diplomasi akan terus dilakukan dengan sejumlah pihak berwenang 

neutral - Muhamad Fauzi (Forum Pekerja Migran Indonesia Majalengka) Informasi kami terima 
pada 26 April. Orangtua Nenah mengatakan kalau anaknya sedang bekerja di Uni Emirat Arab 
dan kini tengah ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana 

positive - Muhamad Fauzi (Forum Pekerja Migran Indonesia Majalengka) Kami akan 
mengupayakan agar Nenah bisa bebas. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan BP2MI, 
DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, KBRI di Dubai tempat Nenah bekerja, Kementerian 
Luar Negeri, dan pihak lainnya 

 

Ringkasan 

Bupati Majalengka Karna Sobahi menegaskan kesiapannya membantu tenaga kerja migran 
Nenah Arsinah (38), warga Desa Ranjiwetan, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, 
agar terbebas dari hukuman mati di Dubai, Uni Emirat Arab. Karna menjelaskan, pihaknya sudah 
berpengalaman membantu warganya agar terbebas dari hukuman mati ketika menjadi pekerja 
migran di luar negeri termasuk di Uni Emirat Arab, seperti yang dialami Nenah. 

 

PEMKAB MAJALENGKA SIAP BANTU NENAH 

Bupati Majalengka Karna Sobahi menegaskan kesiapannya membantu tenaga kerja migran 
Nenah Arsinah (38), warga Desa Ranjiwetan, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, 
agar terbebas dari hukuman mati di Dubai, Uni Emirat Arab. 
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Karna menjelaskan, pihaknya sudah berpengalaman membantu warganya agar terbebas dari 
hukuman mati ketika menjadi pekerja migran di luar negeri termasuk di Uni Emirat Arab, seperti 
yang dialami Nenah. 

"Kita memiliki pengalaman dalam menghadapi kasus hukuman mati. Sebelumnya, ada beberapa 
warga kami yang mengalami kasus tersebut. Ada yang sudah dihukum pancung karena keluarga 
tidak bersedia memaafkan, ada juga yang lolos berkat diplomasi pemerintah RI dengan 
keluarganya yang difasilitasi pemerintah setempat. Diplomasi akan terus dilakukan dengan 
sejumlah pihak berwenang," kata Karna, Jumat (28/5/2021) lalu. 

Dia berharap, Nenah bisa lolos melalui jalur diplomasi mulai dari Pemkab Majalengka ke Pemprov 
Jabar sampai ke pemerintah pusat. "Mudah-mudahan saja bisa berhasil seperti yang dialami Eti 
beberapa waktu lalu. Eti kini bisa berkumpul kembali dengan keluarga, setelah dia menjalani 
tahanan di Arab Saudi," kata Karna, kepada kontributor "PR" Tati Purnawati. 

Selain diplomasi, upaya lain yang bisa dilakukan dengan cara membayar diat sebagai pengganti 
hukuman atau bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana. 

Sementara itu, Forum Pekerja Migran Indonesia Majalengka, Muhamad Fauzi mengungkapkan, 
pihaknya telah menerima laporan menyangkut kasus tersebut pada akhir April lalu dari orangtua 
dan keluarga korban. 

"Informasi kami terima pada 26 April. Orangtua Nenah mengatakan kalau anaknya sedang 
bekerja di Uni Emirat Arab dan kini tengah ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana," kata 
Fauzi. 

Kasusnya terjadi pada 2014. Melihat kasus tersebut, Fauzi mengkaji tuduhan yang ditujukan 
terhadap Nenah tidak cukup bukti atau tidak lengkap. Pihaknya yakin Nenah bisa diselamatkan. 

"Kami akan mengupayakan agar Nenah bisa bebas. Kami juga sudah melakukan koordinasi 
dengan BP2MI, DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, KBRI di Dubai tempat Nenah 
bekerja, Kementerian Luar Negeri, dan pihak lainnya," tutur Fauzi. 

Perkembangan informasi yang diperolehnya, akan ada negosiasi diat dengan pihak Pemerintah 
Arab dan keluarga korban. Namun, terkait besaran angka pembayaran diat belum diketahui.*** 
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Judul Urgensi Pendaftaran Perjanjian Bersama ke Pengadilan Hubungan 
Industrial 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Perjanjian Kerja 

Halaman/URL Pg19 

Jurnalis christina nm tobing 

Tanggal 2021-05-31 05:01:00 

Ukuran 193x200mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 50.952.000 

News Value Rp 152.856.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam 
proses produk barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan 
pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945. Jadi, hubungan industrial merupakan kegiatan yang mendukung 
terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, pekerja/buruh, dan 
pemerintah, sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha atau industrial 
peace. 

 

URGENSI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA KE PENGADILAN HUBUNGAN 
INDUSTRIAL 

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam 
proses produk barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan 
pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Jadi, hubungan industrial merupakan kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang 
harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah, sehingga 
tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha atau industrial peace. 

Selama ini diketahui bahwa setiap hubungan kerja dalam pembangunan industri selalu 
menimbulkan sifat-sifat yang berbeda dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh, 
sehingga menimbulkan pengaruh sosial dalam masyarakat. Pengaruh sosial dari pembangunan 
industrialisasi akan menimbulkan ketimpangan yang sangat tajam di bidang ketenagakerjaan, 
seperti adanya pemerasan terhadap tenaga kerja, kondisi kesehatan di tempat kerja, upah 
pekerja yang sangat rendah, dan sebagainya. 

Faktanya, meskipun sudah ada pengaturan tentang hubungan industrial dalam UU No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, di dalam praktiknya terdapat banyak perselisihan antara pekerja 
dan pengusaha serta antar serikat pekerja yang perlu diselesaikan agar tujuan hubungan yang 
harmonis tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 
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Hubungan industrial merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha, yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat bahkan perselisihan antara 
kedua pihak. Dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi 
semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. 

Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah diatur oleh UU No. 2 Tahun 2004 
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selama ini, para praktisi hubungan 
industrial lebih berpusat kepada Pengadilan Hubungan Industrial sebagai lembaga yang 
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara perselisihan hubungan industrial. 

Padahal, ada lembaga-lembaga non litigasi di luar Pengadilan yang telah diatur dalam Undang-
undang ini, yakni bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Prosedur dan acara di lembaga-lem-
baga non litigasi ini lebih fleksibel dan mengarah pada win-win solution, sesuai asas dalam UU 
No. 2 Tahun 2004 lebih mengutamakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan 
mufakat antara para pihak yang berselisih. 

Setiap perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan 
bipartit, yaitu antara pengusaha dengan pekerja/ buruh. Apabila terdapat mufakat/kesepakatan, 
dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama. 

Jika tidak mencapai kesepakatan, penyelesaiannya dapat dilanjutkan dengan melibatkan pihak 
ketiga (tripartit), yakni melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Praktik selama ini, lembaga 
konsiliasi dan arbitrase tidak pernah digunakan atau dipilih oleh para pihak, tetapi yang 
digunakan adalah melalui perundingan mediasi. 

Dalam hal musyawarah dan mufakat atau kesepakatan para pihak tercapai dalam perundingan 
mediasi atau konsiliasi atau arbitrase, maka kesepakatan wajib dituangkan ke dalam Perjanjian 
Bersama (PB) atau Akta Perdamaian (AP) untuk penyelesaian melalui arbitrase, yang disaksikan 
dan ditandatangani oleh mediator atau konsiliator atau arbiter. 

Perjanjian Bersama atau Akta Perdamaian yang dibuat oleh para pihak adalah kesepakatan yang 
memiliki kekuatan mengikat mereka sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dianggap tuntas, dan tidak dapat dilanjutkan lagi 
ke tingkat litigasi atau Pengadilan Hubungan Industrial. 

Selanjutnya, ditetapkan pula oleh UU No. 2 Tahun 2004, PB atau AP tersebut harus didaftarkan 
ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengailan Negeri di wilayah perjanjian dibuat, 
untuk mendapatkan Akte Bukti Pendaftaran. 

Kekuatan Akte Bukti Pendaftaran PB atau AP disebutkan memiliki daya eksekutorial. Urgensinya, 
apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi PB atau AP tersebut, pihak yang dirugikan dapat 
memohon fiat eksekusi kepada Ketua PHI dengan melampirkan PB atau AP dan Akte Pendaftaran 
PB atau AP. 

Eksekusi terhadap Perjanjian Bersama Bipartit Mediasi/Konsiliasi, atau Akta Perdamaian Arbitrase 
yang telah didaftarkan pada PHI di tempat dibuatnya PB atau AP, dilakukan oleh PHI di wilayah 
I^B atau AP tersebut didaftar. Eksekusi PB atau AP hanya dapat dilakukan setelah PB atau AP 
tersebut di fiat eksekusi oleh ketua PHI dengan memberi irah-irah "DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN \ANG MAHA ESA" di atas Akte PB atau AP dan di bawah PB atau AP 
ditulis kata-kata "PB atau AP ini dapat dijalankan", kemudian dibubuhi tanggal dan 
ditandatangani oleh ketua PHI setempat serta diberi stempeL Jadi, jelaslah Pendaftaran PB atau 
AP ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan kepada 
pihak yang dirugikan apabila ternyata pihak lainnya tidak melaksanakan isi Perjanjian Bersama 
atau Akta Perdamaian. * Dosen Program Studi Ilmu Hukum UPH Kampus Medan 
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Judul Cegah Terjadi PHK, Giant Diminta Dialog 

Nama Media Pikiran Rakyat 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis Satrio Widianto 

Tanggal 2021-05-31 04:57:00 

Ukuran 166x75mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 24.900.000 

News Value Rp 124.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Namun, apabila berbagai upaya untuk 
menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari dan tidak ada pilihan lain, pemerintah pun meminta 
perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta 
agar hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh manajemen 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Seperti di IKEA, Supermaket Hero, atau 
Guardian 

positive - Patrik Lindvall (Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk,) Kami akan memastikan 
bahwa proses komunikasi dengan semua karyawan yang terdampak, akan berlangsung dengan 
penuh empati dan rasa hormat 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan akan melanjutkan proses fasilitasi dengan 
kembali mengundang kedua belah pihak, manajemen Giant dan pekerjanya. Diharapkan, 
pihaknya dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel ini dan 
nasib pekerjanya. "Kami telah memfasilitasi pertemuan manajemen Giant dan serikat 
pekerja/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan oleh 
pengelola pada akhir Juli 2021. Namun, manajemen supermarket Giant tidak hadir dalam 
pertemuan di Kantor Kemnaker, Jumat (28/5/2021)," kata Menaker dikutip kontributor "PR" 
Satrio Widianto. 

 

CEGAH TERJADI PHK, GIANT DIMINTA DIALOG 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan akan melanjutkan proses fasilitasi dengan 
kembali mengundang kedua belah pihak, manajemen Giant dan pekerjanya. Diharapkan, 
pihaknya dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel ini dan 
nasib pekerjanya. 
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"Kami telah memfasilitasi pertemuan manajemen Giant dan serikat pekerja/serikat buruh untuk 
membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan oleh pengelola pada akhir Juli 2021. 
Namun, manajemen supermarket Giant tidak hadir dalam pertemuan di Kantor Kemnaker, Jumat 
(28/5/2021)," kata Menaker dikutip kontributor "PR" Satrio Widianto. 

Meski demikian, Ida mengatakan, Kemnaker akan tetap meminta manajemen untuk melakukan 
berbagai upaya menghindari PHK terhadap para pekerja. Apabila PHK tetap harus dilakukan, 
pemerintah berharap penyelesaian hubungan kerja diselesaikan secara musyawarah mufakat 
atau adanya dialog antara pengusaha dengan pekerja untuk menyelesaikannya dengan baik. 

"Namun, apabila berbagai upaya untuk menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari dan tidak ada 
pilihan lain, pemerintah pun meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi 
pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh 
manajemen," kata Ida. 

Selain itu, manajemen bisa memberikan opsi agar para pekerja yang akan kena PHK, memiliki 
kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan lain yang masih dalam naungan PT Hero 
Supermarket Tbk. "Seperti di IKEA, Su-permaket Hero, atau Guardian," ucapnya. 

PT Hero Supermarket Tbk memutuskan menutup semua gerai Giant di Indonesia mulai akhir Juli 
2021. Padahal, Giant telah menghiasi industri ritel sejak 2002. 

Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk, Patrik Lindvall mengatakan, alasan utama gerai 
Giant ditutup karena perusahaannya akan memfokuskan bisnisnya ke merek dagang lain. 
Strategi bisnis ini diambil sebagai bentuk adaptasi Hero Group terhadap dinamika pasar dan tren 
pelanggan yang terus berubah. 

Langkah itu juga diambil untuk merespons turunnya popularitas format hipermarket dalam 
beberapa tahun terakhir di Indonesia dan secara global. Hero Group juga melakukan negoisasi 
terkait potensi pengalihan kepemilikan gerai Giant kepada pihak ketiga. 

"Kami akan memastikan bahwa proses komunikasi dengan semua karyawan yang terdampak, 
akan berlangsung dengan penuh empati dan rasa hormat," kata Patrik*" 

 

  



 

15 
 

 



 

16 
 

Judul 7 Fakta Pencairan BLT Subsidi Gaji, Nomor 6 Tunggu yang Punya 
Anggaran 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/05/30/320/2417458/7-fakta-
pencairan-blt-subsidi-gaji-nomor-6-tunggu-yang-punya-
anggaran?page=1 

Jurnalis Giri Hartomo 

Tanggal 2021-05-31 04:55:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pemerintah berencana untuk mencairkan BLT Subsidi Gaji atau Upah (BSU). Pencairan tersebut 
merupakan sisa dari pencairan di tahun 2020. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda 
kapan BSU ini akan dicarikan oleh pemerintah. Padahal BSU atau BLT Subsidi gaji sudah ditunggu 
pencairannya oleh para pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta. 

 

7 FAKTA PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI, NOMOR 6 TUNGGU YANG PUNYA 
ANGGARAN 

Pemerintah berencana untuk mencairkan BLT Subsidi Gaji atau Upah (BSU). Pencairan tersebut 
merupakan sisa dari pencairan di tahun 2020. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda 
kapan BSU ini akan dicarikan oleh pemerintah. Padahal BSU atau BLT Subsidi gaji sudah ditunggu 
pencairannya oleh para pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta. Hal tersebut lantaran hingga 
kini masih banyak pekerja yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bahkan, para 
pekerja yang terdampak covid ini juga belum menerima BLT Subsidi gaji. 

Ada sejumlah fakta dari pencairan BLT Subsidi gaji ini. Berikut Okezone merangkumnya pada 
Senin (31/5/2021). 

1. BLT subsidi gaji akan cair mulai Juni atau Juli 2021 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sempat menargetkan bahwa pencairan BLT akan 
dilaksanakan pada Juni 2021 mendatang. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka 
dalam mengelola anggaran tersebut. 

"Nanti setelah lebaran atau Juni atau Juli. Yang penting intinya kita udah berusaha untuk 
memperjuangkan mereka yang belum dapat, harus klir dulu datanya," kata Direktur Jenderal 
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Aswansyah kepada 
Okezone. 
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2. Pencairan BLT subsidi gaji terlalu lama, ada apa? 

Menurut pengamat IT Heru Sutadi, lambatnya pencairan BLT subsidi gaji karena terkendala data 
data penerima. Masalah krusial ini membuat Pemerintah belum berani pasang target pencairan. 

"Data yang valid menurutnya menjadi kendala besar di negeri ini. Selain data berbeda antar 
lembaga, kualitas data juga tidak valid. Karena data lama yang tidak diupdate atau bukan dari 
sumber langsung," ujar Heru saat dihubungi Okezone di Jakarta. 

3. Program Satu Data disinyalir bisa jadi solusi perbaikan pendataan 

Menurut Heru, ini menjadi alasan pemerintah perlu segera merealisasikan program satu data. 
"Kondisi sekarang ini membuat, kebijakan satu data perlu segera direalisasikan," ujarnya. 

Presiden Joko Widodo melalui Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, 
menginginkan agar pemerintah bisa melakukan melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan 
pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah 
diakses, dan dibagipakaikan. Dengan harapan tidak akan terjadi perdebatan mengenai 
perbedaan data antar instansi pemerintah. 

4. Data pekerja terdampak Covid-19 tidak terekam dengan baik 

Pengamat ekonomi dari Indef Nailul Huda mengatakan, salah satu kelemahan Pemerintah 
memang dalam penyediaan data dasar masyarakat terdampak covid-19. Terbukti data 
masyarakat tidak terekam dengan baik. Salah satu contohnya adalah perbedaan data Kemenaker 
dengan BPS yang perbedaan datanya cukup jauh soal data tenaga kerja yang terdampak covid-
19. 

"Dampaknya krusial karena penerima BLT gaji ini sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat 
dengan gaji atau upah di bawah Rp5 juta per bulan. Kalau tidak salah pendaftarannya pun dari 
kantor setelah itu diverifikasi oleh tim Kemnaker," ujar Huda saat dihubungi Okezone di Jakarta 
(10/5/2021). 

5. Dampaknya, data BLT subsidi gaji tidak jelas kevalidannya 

Lebih lanjut dia mempertanyakan siapa yang akan menjamin data-data Pemerintah selama ini 
valid? Lantas bagaimana nasib pekerja di sektor informal UMKM. 

"Maka tidak ayal lagi data BLT gaji menjadi amburadul dan tidak jelas kevalidannya. Kalau valid, 
kenapa harus molor sampai setahun begini," tegas Pengamat Ekonomi Indef Nailul Huda. 

6. Keputusan Pencairan BLT Gaji Tunggu Sri Mulyani 

Dia menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan dana sisa BLT subsidi gaji tahun 2020 ke 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri 
Keuangan Sri Mulyani akan segera dicairkan kepada para pekerja yang belum menerima BLT gaji 
pada tahun lalu. 

"Terkait dengan sisa BSU/BLT yang belum tersalurkan, Kemnaker berupaya untuk mengusulkan 
kepada Kemenkeu agar dapat disalurkan kembali di tahun ini. Tentu hal ini harus mendapat 
persetujuan Kemenkeu dan sesuai dengan regulasi keuangan Negara," ujarnya. 

7. Kemnaker Ajukan ke BPJS Ketenagakerjaan 

Dia menyebut, setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu, pihaknya akan berkoordinasi 
dengan BPJS Ketenagakerjaan. 
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"Apabila usulan tersebut disetujui, Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan akan berkoordinasi 
menuntaskan penyaluran BSU bagi para penerima BSU yang sudah terdaftar namun memang 
belum menerima BSU akibat berbagai sebab," ujarnya. 
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Judul PENYERAPAN TENAGA KERJA TIMPANG 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Penyerapan Tenaga Kerja 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis Rahmad Fauzan 

Tanggal 2021-05-31 04:13:00 

Ukuran 394x294mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 344.750.000 

News Value Rp 1.034.250.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)) 
Pemerintah diminta bisa memadukan antara industri yang maju dan UMKM secara sistemik. 
Untuk penyerapan lapangan kerja paling besar 1,5 juta-2 juta orang tahun ini 

positive - Bob Azzam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Kemungkinan baru 
pada kuartal II/2022 Indonesia akan kembali ke masa sebelum pandemi dalam hal 
ketenagakerjaan 

positive - Faisal Hastiadi (Direktur Eksekutif Next Policy Fithra) Pemulihan sektor industri akan 
berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja 

neutral - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian 
Ketenagakerjaan) Kemungkinan baru pada kuartal 11/2022 Indonesia akan kembali ke masa 
sebelum pandemi dalam hal ketenagakerjaan. 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya memberikan keuntungan bagi sebagian kecil sektor. 
Adapun, terdapat tiga sektor yang masih mencatatkan pertumbuhan di zona positif pada kuartal 
1/2021, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,95% secara tahunan (yoy); jasa 
kesehatan 3,64%; serta informasi dan komunikasi 8,72%. 

 

PENYERAPAN TENAGA KERJA TIMPANG 

Penyerapan tenaga kerja pada sejumlah sektor bisnis dinilai masih timpang seiring dengan belum 
meratanya efek pemulihan ekonomi bagi dunia usaha. 

Rahmad Fauzan 

rahmad.fauzan@bisnis.com 
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Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya memberikan keuntungan bagi sebagian kecil sektor. 

Adapun, terdapat tiga sektor yang masih mencatatkan pertumbuhan di zona positif pada kuartal 
1/2021, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,95% secara tahunan (yoy); jasa 
kesehatan 3,64%; serta informasi dan komunikasi 8,72%. 

Enam sektor lainnya tercatat masih negatif. Yang paling parah adalah transportasi dan 
pergudangan sebesar -13,12% disusul penyediaan akomodasi makanan dan minum sebesar -
7,26%. 

Sementara itu, sektor industri pengolahan dan konstruksi mencatat performa yang cukup 
gemilang selama kuartal 1/2021 meskipun masih berada di zona minus. Masing-masing 
mencatatkan pertumbuhan -1,38% dari sebelumnya -3,14%; serta perdagangan, reparasi mobil, 
dan motor yang tumbuh -1,23% dari sebelumnya -3,64%. 

Timboel menilai sektor yang tidak tumbuh pada kuartal 1/2021 masih membutuhkan insentif dan 
stimulus. Kendati ada keterbatasan anggaran, lanjutnya, anggaran yang tidak terserap dalam 
jumlah cukup signifikan bisa dijadikan amunisi untuk menolong sektor-sektor yang belum 
bangkit. 

Selain itu, instrumen investasi diperkirakan menjadi kontributor utama untuk penyerapan tenaga 
kerja. Terutama, dengan turut mengalirnya sejumlah dana kepada perusahaan level UMKM yang 
dinilai akan mempekerjakan banyak orang. 

"Pemerintah diminta bisa memadukan antara industri yang maju dan UMKM secara sistemik. 
Untuk penyerapan lapangan kerja paling besar 1,5 juta-2 juta orang tahun ini," ujar Timboel, 
Minggu (30/5). 

Dari target tersebut, imbuhnya, pekerja informal diharapkan bisa tumbuh hingga 1 juta orang 
sebagai bukti dari multiplier effect UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. 

Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azzam memperkirakan keuntungan 
bagi sejumlah sektor seperti perusahaan telekomunikasi dan kelesuan yang dialami oleh 
perusahaan sektor ritel dan maskapai penerbangan akan terus berlangsung hingga 2022. 

"Kemungkinan baru pada kuartal n/2022 Indonesia akan kembali ke masa sebelum pandemi 
dalam hal ketenagakerjaan," katanya. 

ANGGARAN TERBATAS 

Dalam mengupayakan akselerasi penyerapan tenaga kerja tahun ini, lanjut Bob, pemerintah 
perlu realistis dan harus ekstra hati-hati dalam menentukan kebijakan mengingat keterbatasan 
anggaran. 

Bob meminta pemerintah mesti memilih bidang usaha yang benar-benar bisa menyebabkan efek 
domino untuk disalurkan insentif dan stimulus. 

Sejumlah sektor yang dinilai prospek menurutnya adalah konstruksi, perumahan, dan otomotif. 

Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi mengatakan belum sempurnanya penyerapan 
tenaga kerja di Tanah Air merupakan dampak langsung dari tren pemulihan ekonomi yang 
berlangsung. 

Insentif fiskal pun dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia usaha yang 
masih merangkak. 
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"Pemulihan sektor industri akan berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja," 
ujarnya. 

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen menguatkan program-program jaring pengaman sosial 
untuk memitigasi risiko anjloknya daya beli pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja 
(PHK). Salah satunya adalah dengan melakukan residlling pekerja terdampak. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro 
Putri mengatakan pemerintah juga menyiapkan program penyiapan usaha mandiri dengan 
memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang tersedia. 

Upaya tersebut tidak terlepas dari masih terus berlangsungnya fenomena negatif di sejumlah 
sektor industri Tanah Air. Dia mengungkapkan mediasi 

"Kemungkinan baru pada kuartal 11/2022 Indonesia akan kembali ke masa sebelum pandemi 
dalam hal ketenagakerjaan. 
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Judul Gratis, Polteknaker Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2021/2022 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Politeknik Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4570084/gratis-polteknaker-
buka-penerimaan-mahasiswa-baru-20212022 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-05-31 02:56:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Polteknaker ini disiapkan agar begitu 
mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus perbanyak ketersediaan SDM sektor 
ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pendaftar juga harus menyiapkan pas 
foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran 4x6 cm berlatar belakang biru dan 
ukuran maksimal resolusi 300px x 450px atau maksimal size 200 Kb dengan tipe file jpg atau 
png 

 

Ringkasan 

Politeknik Ketenagakerjaan  membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun 
ajaran 2021/2022. Pendaftaran dibuka sejak 1 hingga 15 Juni 2021 secara online di Website 
polteknaker.ac.id. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker melalui 
Polteknaker berupaya memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten baik 
di instansi pemerintah, dunia industri, maupun masyarakat pada umumnya. 

 

GRATIS, POLTEKNAKER BUKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU 2021/2022 

Jakarta -  Politeknik Ketenagakerjaan  membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru (PMB) 
tahun ajaran 2021/2022. Pendaftaran dibuka sejak 1 hingga 15 Juni 2021 secara online di 
Website polteknaker.ac.id. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker melalui Polteknaker berupaya 
memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten baik di instansi pemerintah, 
dunia industri, maupun masyarakat pada umumnya. 

"Polteknaker ini disiapkan agar begitu mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus 
perbanyak ketersediaan SDM sektor ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia," kata 
Menaker Ida di Jakarta, Minggu (30/5/2021). 
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Polteknaker memiliki tiga program studi yaitu D-IV Relasi Industri dengan gelar Sarjana Terapan 
Relasi Industri (S.Tr.M); D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan gelar Sarjana Terapan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (S.Tr.K3); dan D-III Manajemen Sumber Daya Manusia 
dengan gelar Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia (A.Md.,MSDM). 

Sementara itu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan, untuk biaya pendaftaran dan 
studi di Polteknaker ini gratis dengan disubsidi pemerintah melalui Kemnaker. Nantinya, lulusan 
Polteknaker akan mendapatkan ijazah, Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP), dan TOEIC. 

PMB  Polteknaker  tahun ajaran kali ini membuka kesempatan 90 orang mahasiswa baru dengan 
persyaratan Warga Negara Indonesia (WNI) dan lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat. Adapun berkas 
administrasi yang harus dipersiapkan, yaitu scan ijazah terakhir/surat keterangan lulus (asli), 
scan KTP/Kartu Keluarga (bagi yang belum memiliki KTP), dan scan sertifikat pendukung lainnya 
baik prestasi akademik atau non-akademik (bila ada). Semua berkas itu dibuat dalam satu tipe 
file.zip atau rar dengan ukuran maksimal 10 Mb. 

"Pendaftar juga harus menyiapkan pas foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran 
4x6 cm berlatar belakang biru dan ukuran maksimal resolusi 300px x 450px atau maksimal size 
200 Kb dengan tipe file jpg atau png," kata Sekjen Anwar. 

Bagi pendaftar yang memilih khusus program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus 
lulusan dari SMA/SMK sederajat jurusan IPA/Eksakta dan tidak buta warna. Tahapan seleksi 
penerimaan mahasiswa baru ini dimulai dengan pengumuman penerimaan PMB secara online 
mulai tanggal 1 hingga 30 Mei 2021 secara online; registrasi dilakukan secara online mulai 
tanggal 1 sampai 15 Juni 2021; dan pengumuman hasil seleksi berkas administrasi dilakukan 
secara online pada tanggal 17 Juni 2021. 

Kemudian tes tahap 1 yakni tes potensi akademik pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2021 secara 
online; pengumuman tes tahap 1 pada 26 Juni 2021 secara online; tes tahap 2 berupa tes 
psikotes berlangsung pada 29 sampai 30 Juni 2021 secara online; dan pengumuman tes tahap 
2 pada tanggal 6 Juli 2021 secara online. 

Tahapan selanjutnya yaitu tes kesehatan dan bebas narkoba pada 13 sampai 14 Juli 2021 secara 
offline bertempat di kampus di masing-masing prodi; pengumuman hasil seleksi PMB 2021/2022 
pada 16 Juli 2021 secara online; dan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2021 secara 
offline di masing-masing prodi. 
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Judul Polteknaker Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2021/2022, Gratis 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Politeknik Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/polteknaker-buka-penerimaan-
mahasiswa-baru-20212022-gratis.html 

Jurnalis Merdeka 

Tanggal 2021-05-30 21:55:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Polteknaker ini disiapkan agar begitu 
mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus perbanyak ketersediaan SDM sektor 
ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pendaftar juga harus menyiapkan pas 
foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran 4x6 cm berlatar belakang biru dan 
ukuran maksimal resolusi 300px x 450px atau maksimal size 200 Kb dengan tipe file jpg atau 
png 

 

Ringkasan 

Politeknik Ketenagakerjaan membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun 
ajaran 2021/2022. Pendaftaran dibuka sejak 1 hingga 15 Juni 2021 secara online di Website 
polteknaker.ac.id. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker melalui 
Polteknaker berupaya memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten baik 
di instansi pemerintah, dunia industri, maupun masyarakat pada umumnya. 

 

POLTEKNAKER BUKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU 2021/2022, GRATIS 

-  Politeknik Ketenagakerjaan membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun 
ajaran 2021/2022. Pendaftaran dibuka sejak 1 hingga 15 Juni 2021 secara online di Website 
polteknaker.ac.id. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker melalui Polteknaker berupaya 
memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten baik di instansi pemerintah, 
dunia industri, maupun masyarakat pada umumnya. 

Polteknaker Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2021/2022 (c)2021  "Polteknaker ini disiapkan 
agar begitu mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus perbanyak ketersediaan SDM 
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sektor ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia," kata Menaker Ida di Jakarta, Minggu 
(30/5/2021). 

Polteknaker Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2021/2022 (c)2021 Polteknaker memiliki tiga 
program studi yaitu D-IV Relasi Industri dengan gelar Sarjana Terapan Relasi Industri (S.Tr.M); 
D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan gelar Sarjana Terapan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (S.Tr.K3); dan D-III Manajemen Sumber Daya Manusia dengan gelar Sarjana 
Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia (A.Md.,MSDM). 

Polteknaker Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2021/2022 (c)2021  Sementara itu, Sekjen 
Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan, untuk biaya pendaftaran dan studi di Polteknaker ini 
gratis dengan disubsidi pemerintah melalui Kemnaker. Nantinya, lulusan Polteknaker akan 
mendapatkan ijazah, Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan 
TOEIC. 

Polteknaker Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2021/2022 (c)2021  PMB Polteknaker tahun 
ajaran kali ini membuka kesempatan 90 orang mahasiswa baru dengan persyaratan Warga 
Negara Indonesia (WNI) dan lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat. Adapun berkas administrasi yang 
harus dipersiapkan, yaitu scan ijazah terakhir/surat keterangan lulus (asli), scan KTP/Kartu 
Keluarga (bagi yang belum memiliki KTP), dan scan sertifikat pendukung lainnya baik prestasi 
akademik atau non-akademik (bila ada). Semua berkas itu dibuat dalam satu tipe file.zip atau 
rar dengan ukuran maksimal 10 Mb. 

"Pendaftar juga harus menyiapkan pas foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran 
4x6 cm berlatar belakang biru dan ukuran maksimal resolusi 300px x 450px atau maksimal size 
200 Kb dengan tipe file jpg atau png," kata Sekjen Anwar. 

Polteknaker Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2021/2022 (c)2021  Bagi pendaftar yang memilih 
khusus program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus lulusan dari SMA/SMK sederajat 
jurusan IPA/Eksakta dan tidak buta warna. 

Tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru ini dimulai dengan pengumuman penerimaan PMB 
secara online mulai tanggal 1 hingga 30 Mei 2021 secara online; registrasi dilakukan secara 
online mulai tanggal 1 sampai 15 Juni 2021; dan pengumuman hasil seleksi berkas administrasi 
dilakukan secara online pada tanggal 17 Juni 2021. 

Polteknaker Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2021/2022 (c)2021  Kemudian tes tahap 1 yakni 
tes potensi akademik pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2021 secara online; pengumuman tes 
tahap 1 pada 26 Juni 2021 secara online; tes tahap 2 berupa tes psikotes berlangsung pada 29 
sampai 30 Juni 2021 secara online; dan pengumuman tes tahap 2 pada tanggal 6 Juli 2021 
secara online. 

Tahapan selanjutnya yaitu tes kesehatan dan bebas narkoba pada 13 sampai 14 Juli 2021 secara 
offline bertempat di kampus di masing-masing prodi; pengumuman hasil seleksi PMB 2021/2022 
pada 16 Juli 2021 secara online; dan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2021 secara 
offline di masing-masing prodi. 

[hhw]. 
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Judul KSPI Kritik Data Kemenakertrans, Pengangguran Terbuka Bukan 
Berkurang, Tapi Malah Bertambah 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Tingkat Pengangguran Terbuka 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/05/30/kspi-kritik-data-
kemenakertrans-pengangguran-terbuka-bukan-berkurang-tapi-malah-
bertambah 

Jurnalis Choirul Arifin 

Tanggal 2021-05-30 21:36:00 

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 - Said Iqbal (Presiden KSPI) Penyajian data itu year to year. Mungkin benar [tingkat 
pengangguran terbuka] dari Februari ke Agustus 2020 turun, tetapi kan tidak year to year, yang 
year to year itu dari Februari 2020 ke 2021 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang Februari 2020 itu 6 koma juta orang pengangguran, 
di Februari 2021 8 sekian juta orang, itu ada peningkatan. Pengangguran terbuka itu meningkat, 
bukan menurun 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa 
menurunkan pengangguran kita, berkurang 950.000. Jadi kita bisa tekan dengan berbagai 
pendekatan yang kita lakukan, kita bisa lihat bahwa Februari 2021 [pengangguran terbuka] turun 
menjadi 8,75 juta 

 

Ringkasan 

Jumlah pengangguran hingga Februari ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun lalu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  Said Iqbal  
mengatakan, penyajian data yang diberikan pemerintah haruslah membandingkan data secara 
tahunan atau year on year (yoy). Pernyataan ini mengkritik data yang disajikan Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang membandingkan data pengangguran terbuka  pada Februari 
2021 dengan Agustus 2020. 

 

KSPI KRITIK DATA KEMENAKERTRANS, PENGANGGURAN TERBUKA BUKAN 
BERKURANG, TAPI MALAH BERTAMBAH 

Laporan Reporter Kontan, Lidya Yuniartha  , JAKARTA -  Jumlah pengangguran hingga Februari 
ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 



 

28 
 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  Said Iqbal  mengatakan, penyajian data 
yang diberikan pemerintah haruslah membandingkan data secara tahunan atau year on year 
(yoy). 

Pernyataan ini mengkritik data yang disajikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang 
membandingkan  data pengangguran terbuka  pada Februari 2021 dengan Agustus 2020. 

"Penyajian data itu year to year. Mungkin benar [tingkat pengangguran terbuka] dari Februari 
ke Agustus 2020 turun, tetapi kan tidak year to year, yang year to year itu dari Februari 2020 ke 
2021," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Jumat (30/5/2021). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran pada Februari 2021 
sebanyak 8,75 juta orang. Bila dibandingkan dengan Februari 2020, jumlah pengangguran 
sebanyak 6,93 juta orang. 

"Yang Februari 2020 itu 6 koma juta orang pengangguran, di Februari 2021 8 sekian juta orang, 
itu ada peningkatan. Pengangguran terbuka itu meningkat, bukan menurun," lanjut Said. 

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Ida Fauziyah menyebut pengangguran 
terbuka pada Februari 2021 menurun dibandingkan dengan Agustus 2020. 

Dia menyebut, jumlah pengangguran pada Februari 2021 berhasil menurun menjadi 8,75 juta 
dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 9,7 juta. 

"Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita, berkurang 950.000. 
Jadi kita bisa tekan dengan berbagai pendekatan yang kita lakukan, kita bisa lihat bahwa Februari 
2021 [pengangguran terbuka] turun menjadi 8,75 juta," ujar Ida. 
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Judul KSPI: Jumlah pengangguran terbuka meningkat, bukan menurun 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Tingkat Pengangguran Terbuka 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kspi-jumlah-pengangguran-terbuka-
meningkat-bukan-menurun 

Jurnalis Lidya Yuniartha 

Tanggal 2021-05-30 20:42:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Penyajian data itu . Mungkin benar [tingkat pengangguran 
terbuka] dari Februari ke Agustus 2020 turun, tetapi kan tidak year to year, yang year to year 
itu dari Februari 2020 ke 2021 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang Februari 2020 itu 6 koma juta orang pengangguran, 
di Februari 2021 8 sekian juta orang, itu ada peningkatan. Pengangguran terbuka itu meningkat, 
bukan menurun 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa 
menurunkan pengangguran kita, berkurang 950.000. Jadi kita bisa tekan dengan berbagai 
pendekatan yang kita lakukan, kita bisa lihat bahwa Februari 2021 [pengangguran terbuka] turun 
menjadi 8,75 juta 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa jumlah 
pengangguran hingga Februari ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun lalu. Menurutnya, penyajian data yang diberikan pemerintah haruslah 
membandingkan data secara tahunan atau year on year (yoy). Pernyataan ini mengkritik data 
yang disajikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang membandingkan data pengangguran 
terbuka pada Februari 2021 dengan Agustus 2020. 

 

KSPI: JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA MENINGKAT, BUKAN MENURUN 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa jumlah 
pengangguran hingga Februari ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun lalu. 

Menurutnya, penyajian data yang diberikan pemerintah haruslah membandingkan data secara 
tahunan atau year on year (yoy). Pernyataan ini mengkritik data yang disajikan Menteri 
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Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang membandingkan data pengangguran terbuka pada Februari 
2021 dengan Agustus 2020. 

"Penyajian data itu. Mungkin benar [tingkat pengangguran terbuka] dari Februari ke Agustus 
2020 turun, tetapi kan tidak year to year, yang year to year itu dari Februari 2020 ke 2021," ujar 
Said Iqbal dalam konferensi pers, Jumat (30/5). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran pada Februari 2021 
sebanyak 8,75 juta orang. Bila dibandingkan dengan Februari 2020, jumlah pengangguran 
sebanyak 6,93 juta orang. 

"Yang Februari 2020 itu 6 koma juta orang pengangguran, di Februari 2021 8 sekian juta orang, 
itu ada peningkatan. Pengangguran terbuka itu meningkat, bukan menurun," lanjut Said. 

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Ida Fauziyah menyebut pengangguran 
terbuka pada Februari 2021 menurun dibandingkan dengan Agustus 2020. 

Dia menyebut, jumlah pengangguran pada Februari 2021 berhasil menurun menjadi 8,75 juta 
dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 9,7 juta. 

"Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita, berkurang 950.000. 
Jadi kita bisa tekan dengan berbagai pendekatan yang kita lakukan, kita bisa lihat bahwa Februari 
2021 [pengangguran terbuka] turun menjadi 8,75 juta," ujar Ida. 
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Judul Politeknik Ketenagakerjaan Buka Penerimaan Mahasiswa Baru, Catat 
Syarat dan Tahapan Pendaftarannya 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Politeknik Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/05/30/203523026/politeknik-
ketenagakerjaan-buka-penerimaan-mahasiswa-baru-catat-syarat-dan 

Jurnalis Ade Miranti Karunia 

Tanggal 2021-05-30 20:35:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Polteknaker ini disiapkan agar begitu 
mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus perbanyak ketersediaan SDM sektor 
ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pendaftar juga harus menyiapkan pas 
foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran 4x6 cm berlatar belakang biru dan 
ukuran maksimal resolusi 300 pixel kali 450 pixel atau maksimal size 200 kilobyte dengan tipe 
file jpg atau png 

 

Ringkasan 

Politeknik Ketenagakerjaan membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun 
ajaran 2021/2022. Pendaftaran dibuka pada 1-15 Juni 2021 secara online di website 
polteknaker.ac.id. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, melalui Polteknaker 
berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten baik di instansi 
pemerintah, dunia industri, maupun masyarakat pada umumnya. 

 

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN BUKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU, CATAT 
SYARAT DAN TAHAPAN PENDAFTARANNYA 

JAKARTA,  -  Politeknik Ketenagakerjaan  membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru 
(PMB) tahun ajaran 2021/2022. Pendaftaran dibuka pada 1-15 Juni 2021 secara online di website 
polteknaker.ac.id. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, melalui Polteknaker berupaya memenuhi 
kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten baik di instansi pemerintah, dunia 
industri, maupun masyarakat pada umumnya. 
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"Polteknaker ini disiapkan agar begitu mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus 
perbanyak ketersediaan SDM sektor ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia," kata Ida 
melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/5/2021). 

Polteknaker memiliki tiga program studi yaitu D-IV Relasi Industri, D-IV Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, dan D-III Manajemen Sumber Daya Manusia. Sementara itu, Sekretaris 
Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi menambahkan, untuk biaya pendaftaran dan studi 
di Polteknaker ini gratis dengan disubsidi pemerintah. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan  insight  di  email  kamu. 

Daftarkan  email  Nantinya, lulusan Polteknaker akan mendapatkan ijazah, Sertifikat Kompetensi 
dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan TOEIC. PMB Polteknaker tahun ajaran kali ini 
membuka kesempatan 90 orang mahasiswa baru dengan persyaratan Warga Negara Indonesia 
(WNI) dan lulusan SMA/MA/SMK sederajat. 

Adapun berkas administrasi yang harus dipersiapkan, yaitu scan ijazah terakhir/surat keterangan 
lulus (asli), scan KTP/Kartu Keluarga (bagi yang belum memiliki KTP), dan scan sertifikat 
pendukung lainnya baik prestasi akademik atau non-akademik (bila ada). Semua berkas itu 
dibuat dalam satu tipe file.zip atau rar dengan ukuran maksimal 10 mega byte. 

"Pendaftar juga harus menyiapkan pas foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran 
4x6 cm berlatar belakang biru dan ukuran maksimal resolusi 300 pixel kali 450 pixel atau 
maksimal size 200 kilobyte dengan tipe file jpg atau png," ujar Anwar. 

Bagi pendaftar yang memilih khusus program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus 
lulusan dari SMA/SMK sederajat jurusan IPA/Eksakta dan tidak buta warna. Tahapan seleksi 
penerimaan mahasiswa baru hingga seleksi berkas administrasi ini dilakukan secara daring 
(online). 

Dimulai dengan pengumuman penerimaan PMB secara online mulai 1-30 Mei 2021, registrasi 
mulai tanggal 1-15 Juni 2021.Kemudian, pengumuman hasil seleksi berkas administrasi juga 
dilakukan secara online pada tanggal 17 Juni 2021. 

Begitupun dengan pelaksanaan tahapan tes tersebut juga dilaksanakan secara daring. Adapun 
tes tahap 1 yakni tes potensi akademik akan dihelat pada 22-24 Juni 2021. Selanjutnya, hasil tes 
tahap 1 akan diumumkan pada 26 Juni 2021. Peserta nantinya akan melanjutkan tes tahap 2, 
berupa tes psikotes yang berlangsung pada 29-30 Juni 2021. Nantinya, hasil tes psikotes tersebut 
akan diumumkan pada tanggal 6 Juli 2021 secara online. 

Tahapan selanjutnya yaitu tes kesehatan dan bebas narkoba berlangsung 13-14 Juli 2021 secara 
fisik (offline) yang diadakan di kampus di masing-masing prodi. Pengumuman hasil seleksi 
penerimaan mahasiswa baru 2021/2022 diinformasikan pada 16 Juli 2021 secara daring dan 
proses terakhir daftar ulang pada tanggal 21-23 Juli 2021 secara offline di masing-masing prodi. 

 

 

 

  



 

33 
 

Judul Politeknik Ketenagakerjaan Buka Pendaftaran untuk Mahasiswa Baru, 
Gratis 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Politeknik Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4569932/politeknik-
ketenagakerjaan-buka-pendaftaran-untuk-mahasiswa-baru-gratis 

Jurnalis Tira Santia 

Tanggal 2021-05-30 19:05:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Polteknaker ini disiapkan agar begitu 
mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus perbanyak ketersediaan SDM sektor 
ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pendaftar juga harus menyiapkan pas 
foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran 4x6 cm berlatar belakang biru dan 
ukuran maksimal resolusi 300px x 450px atau maksimal size 200 Kb dengan tipe file jpg atau 
png 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (menaker) Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker melalui  Politeknik 
Ketenagakerjaan  (Polteknaker) berupaya memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang kompeten baik di instansi pemerintah, dunia industri, maupun masyarakat pada umumnya. 
"Polteknaker ini disiapkan agar begitu mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus 
perbanyak ketersediaan SDM sektor ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia," kata 
Menaker Ida di Jakarta, Minggu (30/5/2021). 

 

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN BUKA PENDAFTARAN UNTUK MAHASISWA BARU, 
GRATIS 

Jakarta -  Menteri Ketenagakerjaan (menaker) Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker melalui  
Politeknik Ketenagakerjaan  (Polteknaker) berupaya memenuhi kebutuhan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang kompeten baik di instansi pemerintah, dunia industri, maupun masyarakat 
pada umumnya. 
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"Polteknaker ini disiapkan agar begitu mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus 
perbanyak ketersediaan SDM sektor ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia," kata 
Menaker Ida di Jakarta, Minggu (30/5/2021). 

Sebagai informasi,  Politeknik Ketenagakerjaan  akan membuka pendaftaran penerimaan 
mahasiswa baru (PMB) tahun ajaran 2021/2022, pada hingga 15 Juni 2021 secara  online  di 
Website polteknaker.ac.id. 

Politeknik Ketenagakerjaan  memiliki tiga program studi yaitu D-IV Relasi Industri dengan gelar 
Sarjana Terapan Relasi Industri (S.Tr.M), D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan gelar 
Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (S.Tr.K3), dan D-III Manajemen Sumber 
Daya Manusia dengan gelar Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia (A.Md.,MSDM). 

Sementara itu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan, untuk biaya pendaftaran dan 
studi di Polteknaker ini gratis dengan disubsidi pemerintah melalui Kemnaker. Nantinya, lulusan 
Polteknaker akan mendapatkan ijazah, Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP), dan TOEIC. 

PMB  Politeknik Ketenagakerjaan  tahun ajaran kali ini membuka kesempatan 90 orang 
mahasiswa baru dengan persyaratan Warga Negara Indonesia (WNI) dan lulusan 
SMA/MA/SMK/Sederajat. 

Adapun berkas administrasi yang harus dipersiapkan, yaitu scan ijazah terakhir/surat keterangan 
lulus (asli), scan KTP/Kartu Keluarga (bagi yang belum memiliki KTP), dan scan sertifikat 
pendukung lainnya baik prestasi akademik atau non-akademik (bila ada). Semua berkas itu 
dibuat dalam satu tipe file.zip atau rar dengan ukuran maksimal 10 Mb. 

"Pendaftar juga harus menyiapkan pas foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran 
4x6 cm berlatar belakang biru dan ukuran maksimal resolusi 300px x 450px atau maksimal size 
200 Kb dengan tipe file jpg atau png," kata Sekjen Anwar. 

Bagi pendaftar yang memilih khusus program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus 
lulusan dari SMA/SMK sederajat jurusan IPA/Eksakta dan tidak buta warna. 

Tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru ini dimulai dengan pengumuman penerimaan PMB 
secara online mulai tanggal 1 hingga 30 Mei 2021 secara online; registrasi dilakukan secara 
online mulai tanggal 1 sampai 15 Juni 2021; dan pengumuman hasil seleksi berkas administrasi 
dilakukan secara online pada tanggal 17 Juni 2021. 

Kemudian tes tahap 1 yakni tes potensi akademik pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2021 secara 
online; pengumuman tes tahap 1 pada 26 Juni 2021 secara online; tes tahap 2 berupa tes 
psikotes berlangsung pada 29 sampai 30 Juni 2021 secara online; dan pengumuman tes tahap 
2 pada tanggal 6 Juli 2021 secara online. 

Tahapan selanjutnya yaitu tes kesehatan dan bebas narkoba pada 13 sampai 14 Juli 2021 secara 
offline bertempat di kampus di masing-masing prodi; pengumuman hasil seleksi PMB 2021/2022 
pada 16 Juli 2021 secara online; dan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2021 secara 
offline di masing-masing prodi. 
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Judul Polteknaker Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2021/2022, Gratis! 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Politeknik Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/polteknaker-buka-penerimaan-
mahasiswa-baru-20212022-gratis 

Jurnalis boy 

Tanggal 2021-05-30 19:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Polteknaker ini disiapkan agar begitu 
mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kami terus perbanyak ketersediaan SDM sektor 
ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pendaftar juga harus menyiapkan pas 
foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang biru dan 
ukuran maksimal resolusi 300 px x 450 px atau maksimal size 200 Kb dengan tipe file jpg atau 
png 

 

Ringkasan 

Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru 
(PMB) tahun ajaran 2021/2022. Pendaftaran PMB Polteknaker dibuka sejak 1 hingga 15 Juni 
2021 secara online di website polteknaker.ac.id. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
mengatakan Kemnaker melalui Polteknaker berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya 
manusia yang kompeten baik di instansi pemerintah, dunia industri, maupun masyarakat pada 
umumnya. 

 

POLTEKNAKER BUKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU 2021/2022, GRATIS! 

JAKARTA - Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) membuka pendaftaran penerimaan 
mahasiswa baru (PMB) tahun ajaran 2021/2022. Pendaftaran  PMB  Polteknaker dibuka sejak 1 
hingga 15 Juni 2021 secara online di website polteknaker.ac.id. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Kemnaker melalui Polteknaker berupaya 
memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten baik di instansi pemerintah, dunia 
industri, maupun masyarakat pada umumnya. 
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"Polteknaker ini disiapkan agar begitu mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kami terus 
perbanyak ketersediaan SDM sektor ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia," kata Ida di 
Jakarta, Minggu (30/5). 

Polteknaker memiliki tiga program studi yaitu D-IV Relasi Industri dengan gelar Sarjana Terapan 
Relasi Industri (S.Tr.M), D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan gelar Sarjana Terapan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (S.Tr.K3), dan D-III Manajemen Sumber Daya Manusia 
dengan gelar Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia (A.Md.,MSDM). 

Sekjen  Kemnaker  Anwar Sanusi menambahkan, biaya pendaftaran dan studi di Polteknaker ini 
gratis karena disubsidi pemerintah melalui Kemnaker. 

Nantinya, kata dia, lulusan Polteknaker akan mendapatkan ijazah, Sertifikat Kompetensi dari 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan TOEIC. 

PMB Polteknaker tahun ajaran kali ini membuka kesempatan bagi 90 mahasiswa baru dengan 
persyaratan warga negara Indonesia (WNI) dan lulusan SMA/MA/SMK/sederajat. 

Adapun berkas administrasi yang harus dipersiapkan, yaitu scan ijazah terakhir/surat keterangan 
lulus (asli), scan KTP/Kartu Keluarga (bagi yang belum memiliki KTP), dan scan sertifikat 
pendukung lainnya baik prestasi akademik atau non-akademik (bila ada). 

Semua berkas itu dibuat dalam satu tipe file.zip atau rar dengan ukuran maksimal 10 Mb. 

"Pendaftar juga harus menyiapkan pas foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran 
4 x 6 cm berlatar belakang biru dan ukuran maksimal resolusi 300 px x 450 px atau maksimal 
size 200 Kb dengan tipe file jpg atau png," kata Sekjen Anwar. 

Bagi pendaftar yang memilih khusus program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus 
lulusan dari SMA/SMK sederajat jurusan IPA/Eksakta dan tidak buta warna. 

Tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru ini dimulai dengan pengumuman penerimaan PMB 
secara online mulai 1 hingga 30 Mei 2021 secara online, registrasi dilakukan secara online mulai 
tanggal 1 sampai 15 Juni 2021, dan pengumuman hasil seleksi berkas administrasi dilakukan 
secara online pada tanggal 17 Juni 2021. 

Kemudian tes tahap 1 yakni tes potensi akademik pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2021 secara 
online, pengumuman tes tahap 1 pada 26 Juni 2021 secara online, tes tahap 2 berupa tes 
psikotes berlangsung pada 29 sampai 30 Juni 2021 secara online; dan pengumuman tes tahap 
2 pada tanggal 6 Juli 2021 secara online. 

Tahapan selanjutnya yaitu tes kesehatan dan bebas narkoba pada 13 sampai 14 Juli 2021 secara 
offline bertempat di kampus di masing-masing prodi; pengumuman hasil seleksi PMB 2021/2022 
pada 16 Juli 2021 secara online; dan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2021 secara 
offline di masing-masing prodi. 
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Judul Kemnaker Buka Pendaftaran Polteknaker, Gratis Biaya Pendidikan 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Politeknik Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/kemnaker-buka-pendaftaran-
polteknaker-gratis-biaya-pendidikan.html 

Jurnalis Merdeka Anggun P. Situmorang 

Tanggal 2021-05-30 18:24:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Polteknaker ini disiapkan agar begitu 
mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus perbanyak ketersediaan SDM sektor 
ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pendaftar juga harus menyiapkan pas 
foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran 4x6 cm berlatar belakang biru dan 
ukuran maksimal resolusi 300px x 450px atau maksimal size 200 Kb dengan tipe file jpg atau 
png 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker melalui Politeknik 
Ketenagakerjaan (Polteknaker) berupaya memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang kompeten baik di instansi pemerintah, dunia industri, maupun masyarakat pada umumnya. 
Lulusan Polteknaker nantinya akan langsung bekerja. 

 

KEMNAKER BUKA PENDAFTARAN POLTEKNAKER, GRATIS BIAYA PENDIDIKAN 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker melalui Politeknik 
Ketenagakerjaan (Polteknaker) berupaya memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang kompeten baik di instansi pemerintah, dunia industri, maupun masyarakat pada umumnya. 
Lulusan Polteknaker nantinya akan langsung bekerja. 

"Polteknaker ini disiapkan agar begitu mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus 
perbanyak ketersediaan SDM sektor ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia," kata 
Menaker Ida di  Jakarta  , Minggu (30/5). 

Sebagai informasi, Polteknaker akan membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru (PMB) 
tahun ajaran 2021/2022, 15 Juni 2021 secara online di Website polteknaker.ac.id. Polteknaker 
memiliki tiga program studi yaitu D-IV Relasi Industri dengan gelar Sarjana Terapan Relasi 
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Industri (S.Tr.M); D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan gelar Sarjana Terapan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (S.Tr.K3); dan D-III Manajemen Sumber Daya Manusia 
dengan gelar Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia (A.Md.,MSDM). 

Sementara itu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan, untuk biaya pendaftaran dan 
studi di Polteknaker ini gratis dengan disubsidi pemerintah melalui Kemnaker. Nantinya, lulusan 
Polteknaker akan mendapatkan ijazah, Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP), dan TOEIC. 

PMB Polteknaker tahun ajaran kali ini membuka kesempatan 90 orang mahasiswa baru dengan 
persyaratan Warga Negara Indonesia (WNI) dan lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat. 

Adapun berkas administrasi yang harus dipersiapkan, yaitu scan ijazah terakhir/surat keterangan 
lulus (asli), scan KTP/Kartu Keluarga (bagi yang belum memiliki KTP), dan scan sertifikat 
pendukung lainnya baik prestasi akademik atau non-akademik (bila ada). Semua berkas itu 
dibuat dalam satu tipe file.zip atau rar dengan ukuran maksimal 10 Mb. 

"Pendaftar juga harus menyiapkan pas foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) dengan ukuran 
4x6 cm berlatar belakang biru dan ukuran maksimal resolusi 300px x 450px atau maksimal size 
200 Kb dengan tipe file jpg atau png," kata Sekjen Anwar. 

Bagi pendaftar yang memilih khusus program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus 
lulusan dari SMA/SMK sederajat jurusan IPA/Eksakta dan tidak buta warna. 

Tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru ini dimulai dengan pengumuman penerimaan PMB 
secara online mulai tanggal 1 hingga 30 Mei 2021 secara online; registrasi dilakukan secara 
online mulai tanggal 1 sampai 15 Juni 2021; dan pengumuman hasil seleksi berkas administrasi 
dilakukan secara online pada tanggal 17 Juni 2021. 

Kemudian tes tahap 1 yakni tes potensi akademik pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2021 secara 
online; pengumuman tes tahap 1 pada 26 Juni 2021 secara online; tes tahap 2 berupa tes 
psikotes berlangsung pada 29 sampai 30 Juni 2021 secara online; dan pengumuman tes tahap 
2 pada tanggal 6 Juli 2021 secara online. 

Tahapan selanjutnya yaitu tes kesehatan dan bebas narkoba pada 13 sampai 14 Juli 2021 secara 
offline bertempat di kampus di masing-masing prodi; pengumuman hasil seleksi PMB 2021/2022 
pada 16 Juli 2021 secara online dan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2021 secara 
offline di masing-masing prodi. 

Sumber: Liputan6  Reporter: Tira Santia  [did]. 
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Judul Ini upaya Kemnaker sediakan lapangan kerja dalam jangka pendek 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Tingkat Pengangguran Terbuka 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/ini-upaya-kemnaker-sediakan-
lapangan-kerja-dalam-jangka-pendek 

Jurnalis Lidya Yuniartha 

Tanggal 2021-05-30 16:06:00 

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 - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Yang saat ini kami masih 
memprioritaskan program padat karya yang memang bisa menyerap tenaga kerja yang cukup 
masif 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Food estate program selain untuk 
menopang ketahanan pangan juga untuk menyerap lapangan kerja 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Mudah-mudahan tidak akan terjadi. 
Kalaupun terjadi, tentunya kita berharap mereka mendapatkan haknya 

 

Ringkasan 

Pengangguran masih menjadi salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 mencapai 8,75 
juta orang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, masih ada 
ancaman PHK besar-besaran. Hal ini terjadi mulai dari industri ritel, penerbangan hingga semen 
dan lainnya. 

 

INI UPAYA KEMNAKER SEDIAKAN LAPANGAN KERJA DALAM JANGKA PENDEK 

. Pengangguran masih menjadi salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 mencapai 8,75 
juta orang. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, masih ada ancaman PHK 
besar-besaran. Hal ini terjadi mulai dari industri ritel, penerbangan hingga semen dan lainnya. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun mengatakan berbagai upaya yang akan mereka 
lakukan dalam menyediakan lapangan kerja dalam jangka pendek. Sekretaris Jenderal Anwar 
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Sanusi mengatakan saat ini salah satu upaya yang mereka lakukan adalah fokus pada program 
padat kerja. 

"Yang saat ini kami masih memprioritaskan program padat karya yang memang bisa menyerap 
tenaga kerja yang cukup masif," ujar Anwar kepada Kontan.co.id, Jumat (28/5). 

Tak hanya itu, Anwar juga mengatakan pihaknya mengembangkan program-program 
kewirausahaan baik melalui bantuan usaha-usaha sektor mikro dan kecil maupun melalui kartu 
prakerja. 

Melihat sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang tumbuh hingga kini, Dia juga 
mengatakan Kemnaker akan mengoptimalkan program-program bantuan untuk bidang 
pertanian, salah satunya program food estate. Diharapkan, dengan program food estate yang 
optimal, ini pun bisa menyerap tenaga kerja. 

"Food estate program selain untuk menopang ketahanan pangan juga untuk menyerap lapangan 
kerja," kata Anwar. 

Lebih lanjut Anwar pun berharap ancaman PHK besar-besaran tidak terjadi dalam waktu dekat. 

"Mudah-mudahan tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, tentunya kita berharap mereka 
mendapatkan haknya," kata Anwar. 
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Judul Kemnaker Pertemukan Pekerja dengan Manajemen Garuda dan 
Sriwijaya Air Bahas Opsi Pensiun Dini 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Pertemuan Pekerja dengan Manajemen Garuda dan Sriwijaya Air 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/30/kemnaker-
pertemukan-pekerja-dengan-manajemen-garuda-dan-sriwijaya-air-
bahas-opsi-pensiun-dini 

Jurnalis Larasati Dyah Utami 

Tanggal 2021-05-30 11:38:00 

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 - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami mendorong agar dua maskapai 
tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK. Bangun dialog bipartit 
untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Jika PHK menjadi jalan terakhir, hak-
hak pekerja wajib dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Kita harus pastikan hal tersebut 
berjalan dengan baik 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Triple skilling ini, memastikan agar 
komptensi, keahlian kerja serta daya saing pekerja Indonesia ini menjadi lebih baik. 
Penerapannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan kerja di BLK 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi pertemuan manajemen dan serikat 
pekerja/serikat buruh maskapai Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia secara terpisah di kantor 
Kemnaker Jakarta pada Kamis (27/5/2021). Pertemuan digelar terkait nasib pekerja/buruh dua 
maskapai penerbangan yang akan melakukan opsi resign dan pensiun dini, lantaran kondisi 
perusahaan mengalami penurunan jumlah penumpang penerbangan. 

 

KEMNAKER PERTEMUKAN PEKERJA DENGAN MANAJEMEN GARUDA DAN 
SRIWIJAYA AIR BAHAS OPSI PENSIUN DINI 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA  - Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) memfasilitasi pertemuan manajemen dan serikat pekerja/serikat buruh maskapai  
Sriwijaya Air  dan  Garuda Indonesia  secara terpisah di kantor Kemnaker Jakarta pada Kamis 
(27/5/2021). 
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Pertemuan digelar terkait nasib pekerja/buruh dua maskapai penerbangan yang akan melakukan 
opsi resign dan pensiun dini, lantaran kondisi perusahaan mengalami penurunan jumlah 
penumpang penerbangan. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, 
pihaknya mendorong manajemen maskapai penerbangan Garuda dan Sriwijaya Air agar 
melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

"Kami mendorong agar dua maskapai tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari 
terjadinya PHK. Bangun dialog bipartit untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak," kata 
Sekjen Anwar Sanusi di Jakarta dalam keterangannya, Sabtu (29/5/2021). 

Sekjen Anwar Sanusi menegaskan, pihaknya pun berharap manajemen melakukan komunikasi 
dan perundingan yang baik dengan melibatkan para pekerja di masing-masing di maskapai  
Sriwijaya Air  maupun  Garuda Indonesia. Namun apabila perundingan menemui jalan buntu dan 
PHK menjadi jalan terakhir, maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dua hal. 

Yakni proses PHK secara benar dan hak-hak pekerja harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan, serta memikirkan nasib dan masa depan para pekerja yang ter-PHK  "Jika 
PHK menjadi jalan terakhir, hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Kita 
harus pastikan hal tersebut berjalan dengan baik," katanya. 

Dalam pertemuan tersebut, kata Sekjen Anwar Kemnaker secara terbuka juga menawarkan 
kepada SP/SB dari dua maskapai tersebut untuk mengikuti triple skilling di Balai Latihan Kerja. 
Yakni skilling, up-skilling, re-skilling pelatihan kerja di BLK. Ketiga hal tersebut diyakini akan 
menjadi opsi bagi para pekerja yang terkena PHK agar dapat kembali bekerja atau berwirausaha. 

Program pelatihan skilling merupakan pelatihan yang diperuntukkan bagi angkatan kerja yang 
ingin mendapatkan keahlian. Up-skilling, pelatihan pekerja yang ingin meningkatkan keahlian, 
sedangkan re-skilling berguna untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru. 

"Triple skilling ini, memastikan agar komptensi, keahlian kerja serta daya saing pekerja Indonesia 
ini menjadi lebih baik. Penerapannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan kerja di BLK," kata Anwar 
Sanusi.. 
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Judul Kemnaker Panggil Manajemen dan Pekerja Indomaret Soal Kisruh THR 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Aksi Boikot Produk Indomaret 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/30/kemnaker-panggil-
manajemen-dan-pekerja-indomaret-soal-kisruh-thr 

Jurnalis Larasati Dyah Utami 

Tanggal 2021-05-30 10:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang terlibat dalam 
persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada 
Jumat (28/5/2021). Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan 
pertemuan tersebut untuk bersama-sama mencari solusi dan jalan terbaik dengan 
mengedepankan iktikad baik. 

 

KEMNAKER PANGGIL MANAJEMEN DAN PEKERJA INDOMARET SOAL KISRUH THR 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami  , JAKARTA  - - Kementerian 
Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan 
ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada Jumat 
(28/5/2021). 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan pertemuan tersebut untuk 
bersama-sama mencari solusi dan jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik. 

Diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco 
Prismatama tersebut untuk mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam 
menyelesaikan masalah ini. 

"Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah melakukan fasilitasi dengan mempertemukan 
manajemen Indomarco dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, untuk bersama-sama mencari 
solusi dan jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial 
yang harmonis dan kondusif," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, pada 
hari Jumat (28/5/2021). 

Dirjen Putri mengatakan, dalam audiensi tersebut, pihaknya meminta kepada seluruh pihak. 
Termasuk untuk menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan antar 
pihak maupun masyarakat. 
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"Kami mengimbau dan meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog 
bipartit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi," katanya. 

Dirjen Putri menambahkan, melalui pertemuan ini, kedua belah pihak telah menyatakan 
komitmennya untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan menyelesaikan 
persoalan yang terjadi. 

Kedua belah pihak berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan baik. 

"Memang butuh waktu, tapi kita harus kedepankan semangat dialog secara bipatit antara kedua 
belah pihak," tambahnya. 

Dirjen Putri juga meminta seluruh pihak untuk terus memupuk dialog sosial antara manajemen 
dengan SP/SB sebagai instrumen untuk bertukar pikiran dan mempererat kebersamaan. 

Dialog sosial jangan hanya dilakukan manakala ada permasalahan saja. 

"Situasi pandemi COVID-19 ini telah membawa kita pada kondisi yang sulit. Oleh karenanya, kita 
harus bersatu, saling memahami, dan saling mendukung agar kita dapat bertahan dan keluar 
dari situasi ini," imbaunya. 

 

 

 

  



 

45 
 

Judul Giant Diserbu Jelang Penutupan, Nasib Pegawai Belum Jelas 
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Narasumber 

neutral - Dimas (Pembeli) Ya kalau saya sih tahu harga ya, jadi menurut saya sebenarnya ini 
tidak jauh (beda harga sebelum dan sesudah diskon), soalnya belanja tiap bulan 

negative - Lastri (Pembeli) Tapi karena ini lagi diskon, jadi sekalian belanjanya di sini saja, meski 
agak jauh dari rumah 

positive - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) ASPEK Indonesia berharap agar manajemen 
PT Hero Supermarket Tbk memaksimalkan mekanisme bipartit secara transparan dengan 
melibatkan Serikat Pekerja PT Hero Supermarket yang berafiliasi ke ASPEK Indonesia 

neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Karena Undang Undang Cipta Kerja 
sesungguhnya hanya mengatur ketentuan minimum. Sedangkan PKB dapat memberikan lebih 
baik di atas uu dan mengikat para pihak, baik manajemen maupun pekerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

neutral - Diky Risbianto (Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk) 
Kami belum bisa memberi tahu jumlah karyawan kami yang terdampak (penutupan gerai Giant) 
karena bergantung pada perubahan gerai Giant ke lini bisnis kami yang lain atau pengalihan 
kepemilikan gerai ke brand ritel lain 

positive - Diky Risbianto (Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk) 
Sebagai ungkapan terima kasih kami atas dukungan dan kerja keras karyawan yang terdampak 
selama ini, kami akan memberikan kompensasi di atas jumlah yang direkomendasikan di UU 
Cipta Kerja 
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Ringkasan 

Berbagai gerai Giant beberapa hari terakhir diserbu masyarakat karena menawarkan diskon 
jelang penutupan di akhir Juli mendatang. Kendati demikian, nasib terhadap para pegawainya 
masih menggantung. Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mendesak manajemen grup 
untuk bersikap terbuka dan transparan dalam proses PHK. 

 

GIANT DISERBU JELANG PENUTUPAN, NASIB PEGAWAI BELUM JELAS 

Jakarta -  Berbagai gerai  Giant  beberapa hari terakhir diserbu masyarakat karena menawarkan 
diskon jelang penutupan di akhir Juli mendatang. Kendati demikian, nasib terhadap para 
pegawainya masih menggantung. 

Dari pantauan  CNNIndonesia.com  di beberapa lokasi Giant, antrean mengular hingga ke luar 
gerai. Di Giant Extra BSD Tangerang misalnya, pada Sabtu (29/5), terpantau petugas keamanan 
harus turun tangan untuk mengatur konsumen yang menunggu hingga ke lantai bawah. 

Bakal meninggalkan persaingan ritel, diskon ditawarkan hingga akhir Juli nanti atau hingga hari 
terakhir operasional Giant. Walau melakukan promosi besar-besaran, namun diskon yang 
ditawarkan dinilai tidak banyak. 

Pilihan Redaksi  Asosiasi Buruh Minta Giant Transparan soal PHK Pekerja  13 Orang di Lingkaran 
Istana Jadi Komisaris BUMN  Besaran Gaji dan Bonus Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom  
Salah satu pembeli, Dimas (27 tahun), menilai potongan harga yang diberikan manajemen toko 
sebenarnya tidak begitu besar. Pandangan ini dikeluarkannya karena mengaku sering berbelanja 
di Giant. 

Ia mengaku tak berniat memburu diskon dan mendatangi Giant karena harus memenuhi rutinitas 
belanja bulanan usai gajian di akhir bulan. 

"Ya kalau saya sih tahu harga ya, jadi menurut saya sebenarnya ini tidak jauh (beda harga 
sebelum dan sesudah diskon), soalnya belanja tiap bulan," ucapnya. 

Sedangkan Lastri (34) sengaja berbelanja di Giant dengan harapan dapat mendapatkan 
potongan harga. Ia mengatakan sebenarnya sudah jarang berbelanja di Giant sejak pindah 
rumah dari kawasan Serpong ke Cisauk. 

Sementara di dekat rumahnya tidak ada Giant, sehingga biasanya lebih memilih berbelanja di 
pasar atau minimarket. "Tapi karena ini lagi diskon, jadi sekalian belanjanya di sini saja, meski 
agak jauh dari rumah," ucapnya. 

Sayangnya, hingga saat ini belum jelas nasib para karyawan Giant. Menurut serikat pekerja Hero 
Group dan Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, imbas dari penutupan gerai sebanyak 
3.000 pekerja berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Nasib pegawai belum jelas  Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mendesak manajemen grup 
untuk bersikap terbuka dan transparan dalam proses PHK. 

"ASPEK Indonesia berharap agar manajemen PT Hero Supermarket Tbk memaksimalkan 
mekanisme bipartit secara transparan dengan melibatkan Serikat Pekerja PT Hero Supermarket 
yang berafiliasi ke ASPEK Indonesia," ujar Mirah, Kamis (27/5). 

Mirah mengingatkan agar ketentuan PHK mengikuti Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang 
sebelumnya sudah disepakati oleh serikat pekerja dan manajemen. Bersamaan dengan 
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permintaan ini, ia ingin agar ketentuan PHK tidak menggunakan aturan yang tertuang di Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

"Karena Undang Undang Cipta Kerja sesungguhnya hanya mengatur ketentuan minimum. 
Sedangkan PKB dapat memberikan lebih baik di atas uu dan mengikat para pihak, baik 
manajemen maupun pekerja," jelasnya. 

Selain itu, ia ingin agar manajemen bisa memberi apresiasi lebih kepada pekerja yang sudah 
bekerja selama belasan hingga puluhan tahun di Giant. Jika masih ada kesempatan, Mirah juga 
meminta agar manajemen mau membuka lowongan kerja kepada pekerja di unit bisnis Hero 
Supermarket lainnya. 

Menanggapi hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta PT Hero Supermarket 
Tbk melakukan berbagai upaya untuk menghindari PHK terhadap para pekerja. 

Ia menyebut pihaknya telah memfasilitasi pertemuan antara manajemen Giant dan serikat 
pekerja/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan tersebut. Namun, manajemen 
Giant berhalangan hadir. 

"Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," kata Ida dalam keterangan resmi, Jumat (28/5). 

Ida menuturkan akan kembali mengundang kedua belah pihak guna memperoleh penjelasan 
yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib 
para pekerjanya ke depannya. 

Saat dikonfirmasi oleh redaksi, juru bicara perusahaan enggan menjelaskan banyak. Head of 
Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk Diky Risbianto tidak menampik atau 
membenarkan tudingan PHK. 

Dia hanya menyebut pihaknya membuka kesempatan kepada karyawan terdampak untuk 
melamar pekerjaan di lini bisnis perusahaan yang lain, seperti Guardian, IKEA, dan Hero 
Supermarket. 

"Kami belum bisa memberi tahu jumlah karyawan kami yang terdampak (penutupan gerai Giant) 
karena bergantung pada perubahan gerai Giant ke lini bisnis kami yang lain atau pengalihan 
kepemilikan gerai ke brand ritel lain," jelasnya pada Kamis (27/5). 

Dia menambahkan bahwa perusahaan telah mengomunikasikan terkait penutupan gerai kepada 
perwakilan serikat pekerja dan semua karyawan guna memastikan terjadi transisi yang lancar. 

Untuk kompensasi, ia menyebut perusahaan akan memberikan sejumlah yang direkomendasikan 
di UU Cipta Kerja dan surat referensi. 

"Sebagai ungkapan terima kasih kami atas dukungan dan kerja keras karyawan yang terdampak 
selama ini, kami akan memberikan kompensasi di atas jumlah yang direkomendasikan di UU 
Cipta Kerja," jelasnya. 
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Narasumber 

neutral - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Kita nggak PHK. kita tawarkan 
pensiun dipercepat sukarela. Soal implikasi PHK kita memahami sangat dan ini solusi terbaik 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami mendorong agar dua maskapai 
tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK. Bangun dialog bipartit 
untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak 

positive - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Ini merupakan langkah berat yang 
harus ditempuh Perusahaan. Namun opsi ini harus kami ambil untuk bertahan di tengah 
ketidakpastian situasi pemulihan kinerja industri penerbangan yang belum menunjukan titik 
terangnya di masa pandemi COVID-19 ini 

positive - Arya Sinulingga (Staf Khusus Menteri BUMN) Nanti saja opsi-opsi tersebut, yang 
penting saat ini kita masuk ke restrukturisasi 

negative - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Cek kementerian 

neutral - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Udah (dibahas) 

 

Ringkasan 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka-bukaan seputar tawaran pensiun dini ke 
karyawan sampai isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia memastikan tidak ada PHK meski 
keuangan perseroan sedang berdarah-darah. Melainkan, sebatas ditawarkan program pensiun 
yang dipercepat bagi karyawan Garuda Indonesia yang memenuhi kriteria dan persyaratan 
keikutsertaan program tersebut. 
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BOS GARUDA BUKA-BUKAAN SOAL TAWARAN PENSIUN DINI PEGAWAI SAMPAI 
ISU PHK 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka-bukaan seputar tawaran pensiun dini ke 
karyawan sampai isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia memastikan tidak ada PHK meski 
keuangan perseroan sedang berdarah-darah. 

Melainkan, sebatas ditawarkan program pensiun yang dipercepat bagi karyawan Garuda 
Indonesia yang memenuhi kriteria dan persyaratan keikutsertaan program tersebut. 

"Kita nggak PHK. kita tawarkan pensiun dipercepat sukarela. Soal implikasi PHK kita memahami 
sangat dan ini solusi terbaik" ujar Irfan kepada detikcom, Sabtu (29/5/2021). 

Penegasan ini ia lontarkan sebagai respons terhadap imbauan Kementerian Ketenagakerjaan 
yang meminta maskapai pelat merah itu dan Sriwijaya Air meminimalkan PHK karyawan. 

"Kami mendorong agar dua maskapai tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari 
terjadinya PHK. Bangun dialog bipartit untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak," kata 
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, Jakarta, Jumat (28/5/2021). 

Sebelumnya, Irfan telah menjelaskan penawaran pensiun dini ini dilakukan sejalan dengan upaya 
pemulihan kinerja usaha yang tengah dijalankan Perusahaan guna menjadikan Garuda Indonesia 
perusahaan yang lebih sehat serta adaptif menjawab tantangan kinerja usaha di era kenormalan 
baru. 

"Ini merupakan langkah berat yang harus ditempuh Perusahaan. Namun opsi ini harus kami 
ambil untuk bertahan di tengah ketidakpastian situasi pemulihan kinerja industri penerbangan 
yang belum menunjukan titik terangnya di masa pandemi COVID-19 ini," ujar Irfan dalam 
keterangan tertulisnya, Jumat (21/5/2021). 

Situasi pandemi yang masih terus berlangsung hingga saat ini, kata Irfan, mengharuskan 
perusahaan melakukan langkah penyesuaian aspek supply & demand ditengah penurunan 
kinerja operasi imbas penurunan trafik penerbangan yang terjadi secara signifikan. 

Demand yang rendah tentu berpengaruh pada keuangan perusahaan. Selain itu, Garuda juga 
dilaporkan memiliki utang sekitar Rp 70 triliun, utang itu disebut akan meningkat sekitar Rp 1 
triliun setiap bulannya karena Garuda terus menunda pembayaran. 

Saking banyaknya utang tersebut, Garuda Indonesia disebut berada dalam posisi keuangan 
terburuk selama satu dekade. Memiliki arus kas negatif dan ekuitas minus Rp 41 triliun rupiah, 
Dengan kondisi itu, apabila Garuda gagal melakukan program restrukturisasi, bisa membuat 
maskapai dihentikan secara tiba-tiba. 

Namun, Irfan enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi detikcom mengenai laporan ini. Dia 
hanya mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus mengurus program pensiun dini yang baru 
saja ditawarkan kepada karyawannya. 

Sebelumnya juga sempat muncul di media sosial skema penyelamatan PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk. Setidaknya ada 4 skema untuk menyelamatkan Garuda. Apa saja? baca di 
halaman selanjutnya 1. Garuda Disuntik Modal Seperti dilihat detikcom, Kamis (27/5/2021), opsi 
pertama, terus mendukung Garuda. Adapun penjelasannya, pemerintah akan terus mendukung 
Garuda melalui pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas alias modal. Hal ini sebagaimana 
terjadi pada Singapore Airlines. Opsi ini juga meninggalkan catatan. 

"Berpotensi meninggalkan Garuda dengan utang warisan yang besar yang akan membuat situasi 
yang menantang di masa depan," bunyi catatan tersebut. 
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2. Garuda Dicegah Bangkrut Opsi kedua ialah menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan 
untuk merestrukturisasi Garuda. Adapun penjelasannya, menggunakan legal bankcruptcy 
process untuk merestrukturisasi utang, sewa, kontrak kerja. 

3. Pendirian Maskapai Baru Opsi ketiga yakni merestrukturisasi Garuda dan mendirikan 
perusahaan maskapai nasional baru. 

"Garuda dibiarkan melakukan restukturisasi. Di saat bersamaan, mulai mendirikan perusahaan 
maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik 
Garuda, dan menjadi national carrier di pasar domestik," bunyi penjelasan opsi ketiga. 

Langkah ini sebagaimana terjadi pada Sabena dan Swissair. Dalam catatan opsi dijelaskan, untuk 
dieksplorasi lebih lanjut sebagai opsi tambahan agar Indonesia tetap memiliki national flag 
carrier. Estimasi modal yang dibutuhkan US$ 1,2 miliar. 

4. Garuda Dilikuidasi Opsi terakhir adalah Garuda dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan untuk 
mengisi kekosongan. Penjelasan dari opsi ini ialah, Garuda dilikuidasi. Kemudian, mendorong 
swasta untuk meningkatkan layanan udara misalnya dengan pajak bandara atau subsidi rute 
yang lebih rendah. 

"Indonesia tidak lagi memiliki national flag carrier," bunyi catatan opsi keempat. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga tidak membenarkan dan tidak membantah saat 
dikonfirmasi mengenai kebenaran opsi penyelamatan Garuda yang beredar di media sosial 
tersebut. Dia hanya mengatakan, terpenting saat ini ialah Garuda masuk ke restrukturisasi. 

"Nanti saja opsi-opsi tersebut, yang penting saat ini kita masuk ke restrukturisasi," katanya 
kepada detikcom. 

Sementara, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra tak banyak berkomentar 
mengenai opsi ini. Dia hanya meminta untuk dicek di Kementerian BUMN. 

"Cek kementerian," katanya singkat. 

Namun, saat ditanya lagi apakah perusahaan telah diajak membahas opsi tersebut, ia 
mengiyakan. Namun, dia bilang, belum ada keputusan. 

"Udah (dibahas)," tambahnya. 
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Ringkasan 

MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan selama ini selalu pasang 
badan soal maraknya tenaga kerja asing dari China yang masuk ke Indonesia. Kini, setelah 
Indonesia sudah kebanjiran buruh China, Luhut mulai bicara pembatasan. Kata Luhut: Kita bakal 
kurangi. Janji manis ini disampaikan Luhut saat menghadiri acara halal bihalal Kamar Dagang 
dan Industri Indonesia (Kadin) secara virtual yang videonya banyak beredar di YouTube, 
kemarin. Di acara itu, Luhut menegaskan, Indonesia tidak akan selamanya mendatangkan terus 
buruh dari China. 

 

LUHUT: KITA BAKAL KURANGI 

MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan selama ini selalu pasang 
badan soal maraknya tenaga kerja asing dari China yang masuk ke Indonesia. Kini, setelah 
Indonesia sudah kebanjiran buruh China, Luhut mulai bicara pembatasan. Kata Luhut: Kita bakal 
kurangi. 

Janji manis ini disampaikan Luhut saat menghadiri acara halal bihalal Kamar Dagang dan Industri 
Indonesia (Kadin) secara virtual yang videonya banyak beredar di YouTube, kemarin. Di acara 
itu, Luhut menegaskan, Indonesia tidak akan selamanya mendatangkan terus buruh dari China. 

''Kalau teman-teman tanya kenapa yang kita pakai itu tenaga Tiongkok, saya bukan orang bodoh 
memberikan itu (tenaga kerja) banyak kepada mereka. Saya pasti atur bagai mana supaya 
mereka dikurangi sebanyak mungkin," tutur Luhut di acara tersebut. 

Pria kelahiran Toba Samosir 73 tahun silam ini mengatakan, jumlah TKA asal China di kawasan 
industri Morowali tidak seperti yang diperbincangkan publik, beberapa waktu lalu. Catatannya, 
dari total 50 ribu pekerja di sana, TKA asal China hanya sekitar 3.500 orang. Selebihnya diisi 
pekerja lokal. 

Namun saat ini, Luhut mengakui, Indonesia masih butuh tenaga kerja dari China. 

Apalagi, kedatangan para TKA itu terkait besarnya investasi yang ditanamkan China di tanah air. 
Maka hal wajar, bila negara asal investasi ikut mengirimkan tenaga kerja dari negaranya. 
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"Kalau anda sebagai pedagang, anda taruh duit di sana, anda harus pastikan investasi itu jalan. 
Tidak mau saya taruh uang diserahkan ke orang lain saja. Alangkah buruknya kalau melakukan 
itu," tuturnya. 

Purnawirawan jenderal ini tak menampik, selama ini banyak pertanyaan soal hubungan 
Indonesia-China. Termasuk keputusan pemerintah yang banyak menggandeng negeri Tirai 
Bambu itu untuk bekerja sama dalam sejumlah proyek. Jawaban Luhut simpel, karena teknologi 
yang dimiliki negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia itu. 

Tak hanya itu, kata dia, dalam setiap hubungan bisnis, China tak segan berbagi kemampuan 
teknologinya kepada Indonesia. 

"Sampai hari ini apa yang kita kerjakan sama-sama untung. Teknologi transfer jalan, 
perhitungan-perhitungan (bisnis) jalan, kemen-terian juga menciptakan lapangan kerja yang 
sangat besar," bebernya. 

Lantas, berapa sebenarnya TKA asal China yang ada di Indonesia? Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah menyebut, ada 8.700 TKA asal China hingga 18 Mei 2021. Menurutnya, angka sebanyak 
itu tak lepas dari besaran investasi yang ditanamkan. 

Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan izin kerja kepada 15.760 TKA pada periode 
Januari hingga 18 Mei 2021. Selain China, TKA dari negara lain yang ramai-ramai masuk ke 
Indonesia adalah Korea Selatan 1.600 orang, dan Jepang 1.400 orang. 

Di luar tiga negara tersebut, ada pula TKA dari Filipina, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, 
Australia, Thailand, dan sebagainya. Ida menegaskan, pemberian izinnya memenuhi ketentuan 
di masa pandemi. Selain juga, izin diberikan melalui rekomendasi kementerian/lembaga terkait. 
Prosesnya pun dilakukan secara terbuka, transparan, serta dilakukan check dan recheck sebelum 
izin diberikan. 

Mungkinkan buruh China akan dibatasi? Pengamat Tenaga Kerja di Indonesia Marwan Batubara, 
pesimis dengan janji Luhut itu. Kata dia, mengurangi buruh asal China hanya sekedar basa-basi 
politik. 

Menurutnya, kalo Luhut sungguh-sungguh, bukan hanya mengurangi, tetapi memproses 
pelanggaran hukum dan memberi sanksi terhadap TKA dan perusahaan yang mempekerjakan. 

"Saya kira itu akan sulit terealisasi," cetusnya saat dihubungi, tadi malam. 

Marwan punya pandangan berbeda dengan Luhut soal manfaat kerjasama bisnis dengan China. 
Kata dia, kerja sama dengan China tidak banyak menguntungkan seperti yang disampaikan 
Luhut. 

"Ada banyak kepentingan tersembunyi di balik kerja sama tersebut," tuding aktivis Koalisi Aksi 
Masyarakat Indonesia (KAMI) ini.  men 
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Judul Ribut-ribut soal Garuda & Sriwijaya, Kemenaker Langsung Pasang 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami mendorong agar dua maskapai 
tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari PHK. Bangun dialog bipartit untuk mencari 
solusi terbaik bagi kedua belah pihak 

 

Ringkasan 

Tawaran pensiun dini dari manajemen Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air membuat para 
pekerjanya menjerit. Ternyata, persoalan ini sudah sampai ke meja Menteri Ketenagakerjaan, 
Ida Fauziyah. Kementerian Ketenagakerjaan pun bakal pasang badan. Harapannya, kedua belah 
pihak dapat solusi terbaik. Asal-muasalnya, persoalan ini terjadi lantaran kinerja Garuda 
Indonesia tak kunjung membaik selama 2021. Terakhir, BUMN maskapai itu terlilit utang hingga 
4,9 miliar dolar AS atau Rp 70 triliun. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra 
menyebut kondisinya sangat berat secara finansial. Ia pun tak segan meminta arahan 
pemerintah untuk opsi penyelamatan. 

 

RIBUT-RIBUT SOAL GARUDA & SRIWIJAYA, KEMENAKER LANGSUNG PASANG 
BADAN 

Tawaran pensiun dini dari manajemen Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air membuat para 
pekerjanya menjerit. Ternyata, persoalan ini sudah sampai ke meja Menteri Ketenagakerjaan, 
Ida Fauziyah. Kementerian Ketenagakerjaan pun bakal pasang badan. Harapannya, kedua belah 
pihak dapat solusi terbaik. 

Asal-muasalnya, persoalan ini terjadi lantaran kinerja Garuda Indonesia tak kunjung membaik 
selama 2021. Terakhir, BUMN maskapai itu terlilit utang hingga 4,9 miliar dolar AS atau Rp 70 
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triliun. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyebut kondisinya sangat berat 
secara finansial. Ia pun tak segan meminta arahan pemerintah untuk opsi penyelamatan. 

Salah satu upaya yang dilakukan, emiten berkode GIAA ini bakal melakukan restrukturisasi, yang 
mencakup pengurangan jumlah armada pesawat hingga 50 persen. Jika saat ini Garuda memiliki 
142 pesawat, ke depan, perseroan mungkin hanya mengoperasikan 70 unit. Selain juga 
belakangan ini santer kabar bahwa Garuda menawarkan pensiun dini kepada karyawan 
perusahaan, yang rencananya berlaku Juli 2021. 

Alhasil, manajemen dan serikat pekerja pun adu argumen. Bukan hanya di internal perusahaan, 
tapi sudah ke ranah publik. Agar tidak semakin panjang, Kemenaker memfasilitasi pertemuan 
manajemen dan Serikat Pekerja Garuda, sekalian dengan buruh Sriwijaya Air secara terpisah di 
kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis (27/5). 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker, Anwar Sanusi mengungkapkan, dalam pertemuan 
kemarin, pihaknya mendorong manajemen Garuda dan Sriwijaya tidak melakukan berbagai 
upaya untuk meminimalkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

"Kami mendorong agar dua maskapai tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari PHK. 
Bangun dialog bipartit untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak," katanya di Jakarta, 
kemarin. 

Sanusi menegaskan, pihaknya berharap, manajemen melakukan komunikasi dan perundingan 
yang baik dengan melibatkan para pekerja di masing-masing di maskapai: Sriwijaya Air maupun 
Garuda Indonesia. 
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neutral - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Kita nggak PHK. kita tawarkan 
pensiun dipercepat sukarela. Soal implikasi PHK kita memahami sangat dan ini solusi terbaik 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami mendorong agar dua maskapai 
tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK. Bangun dialog bipartit 
untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak 

positive - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Ini merupakan langkah berat yang 
harus ditempuh Perusahaan. Namun opsi ini harus kami ambil untuk bertahan di tengah 
ketidakpastian situasi pemulihan kinerja industri penerbangan yang belum menunjukan titik 
terangnya di masa pandemi COVID-19 ini 

positive - Arya Sinulingga (Staf Khusus Menteri BUMN) Nanti saja opsi-opsi tersebut, yang 
penting saat ini kita masuk ke restrukturisasi 

negative - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Cek kementerian 

neutral - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Udah (dibahas) 

 

Ringkasan 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menegaskan tidak ada pemutusan hubungan 
kerja (PHK) meski keuangan perseroan sedang berdarah-darah. Melainkan, sebatas ditawarkan 
program pensiun yang dipercepat bagi karyawan Garuda Indonesia yang memenuhi kriteria dan 
persyaratan keikutsertaan program tersebut. "Kita nggak PHK. kita tawarkan pensiun dipercepat 
sukarela. Soal implikasi PHK kita memahami sangat dan ini solusi terbaik" ujar Irfan kepada 
detikcom, Sabtu (29/5/2021). 
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BOS GARUDA JAMIN TIDAK ADA PHK KARYAWAN, TAPI. 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menegaskan tidak ada pemutusan hubungan 
kerja (PHK) meski keuangan perseroan sedang berdarah-darah. Melainkan, sebatas ditawarkan 
program pensiun yang dipercepat bagi karyawan Garuda Indonesia yang memenuhi kriteria dan 
persyaratan keikutsertaan program tersebut. 

"Kita nggak PHK. kita tawarkan pensiun dipercepat sukarela. Soal implikasi PHK kita memahami 
sangat dan ini solusi terbaik" ujar Irfan kepada detikcom, Sabtu (29/5/2021). 

Penegasan ini ia lontarkan sebagai respons terhadap imbauan Kementerian Ketenagakerjaan 
yang meminta maskapai pelat merah itu dan Sriwijaya Air meminimalkan PHK karyawan. 

"Kami mendorong agar dua maskapai tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari 
terjadinya PHK. Bangun dialog bipartit untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak," kata 
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, Jakarta, Jumat (28/5/2021). 

Sebelumnya, Irfan telah menjelaskan penawaran pensiun dini ini dilakukan sejalan dengan upaya 
pemulihan kinerja usaha yang tengah dijalankan Perusahaan guna menjadikan Garuda Indonesia 
perusahaan yang lebih sehat serta adaptif menjawab tantangan kinerja usaha di era kenormalan 
baru. 

"Ini merupakan langkah berat yang harus ditempuh Perusahaan. Namun opsi ini harus kami 
ambil untuk bertahan di tengah ketidakpastian situasi pemulihan kinerja industri penerbangan 
yang belum menunjukan titik terangnya di masa pandemi COVID-19 ini," ujar Irfan dalam 
keterangan tertulisnya, Jumat (21/5/2021). 

Situasi pandemi yang masih terus berlangsung hingga saat ini, kata Irfan, mengharuskan 
perusahaan melakukan langkah penyesuaian aspek supply & demand ditengah penurunan 
kinerja operasi imbas penurunan trafik penerbangan yang terjadi secara signifikan. 

Demand yang rendah tentu berpengaruh pada keuangan perusahaan. Selain itu, Garuda juga 
dilaporkan memiliki utang sekitar Rp 70 triliun, utang itu disebut akan meningkat sekitar Rp 1 
triliun setiap bulannya karena Garuda terus menunda pembayaran. 

Saking banyaknya utang tersebut, Garuda Indonesia disebut berada dalam posisi keuangan 
terburuk selama satu dekade. Memiliki arus kas negatif dan ekuitas minus Rp 41 triliun rupiah, 
Dengan kondisi itu, apabila Garuda gagal melakukan program restrukturisasi, bisa membuat 
maskapai dihentikan secara tiba-tiba. 

Namun, Irfan enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi detikcom mengenai laporan ini. Dia 
hanya mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus mengurus program pensiun dini yang baru 
saja ditawarkan kepada karyawannya. 

Sebelumnya sempat beredar skema penyelamatan Garuda Indonesia. Ada 4 skema yang 
dibahas, apa saja? Langsung klik halaman berikutnya. 

Saking terpuruknya, sampai-sampai muncul di media sosial skema penyelamatan PT Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk. Setidaknya ada 4 skema untuk menyelamatkan Garuda. 

Berikut rinciannya:  

1. Garuda Disuntik Modal Seperti dilihat detikcom, Kamis (27/5/2021), opsi pertama, terus 
mendukung Garuda. Adapun penjelasannya, pemerintah akan terus mendukung Garuda melalui 
pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas alias modal. Hal ini sebagaimana terjadi pada 
Singapore Airlines. Opsi ini juga meninggalkan catatan. 
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"Berpotensi meninggalkan Garuda dengan utang warisan yang besar yang akan membuat situasi 
yang menantang di masa depan," bunyi catatan tersebut. 

2. Garuda Dicegah Bangkrut Opsi kedua ialah menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan 
untuk merestrukturisasi Garuda. Adapun penjelasannya, menggunakan legal bankcruptcy 
process untuk merestrukturisasi utang, sewa, kontrak kerja. 

3. Pendirian Maskapai Baru Opsi ketiga yakni merestrukturisasi Garuda dan mendirikan 
perusahaan maskapai nasional baru. 

"Garuda dibiarkan melakukan restukturisasi. Di saat bersamaan, mulai mendirikan perusahaan 
maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik 
Garuda, dan menjadi national carrier di pasar domestik," bunyi penjelasan opsi ketiga. 

Langkah ini sebagaimana terjadi pada Sabena dan Swissair. Dalam catatan opsi dijelaskan, untuk 
dieksplorasi lebih lanjut sebagai opsi tambahan agar Indonesia tetap memiliki national flag 
carrier. Estimasi modal yang dibutuhkan US$ 1,2 miliar. 

4. Garuda Dilikuidasi Opsi terakhir adalah Garuda dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan untuk 
mengisi kekosongan. Penjelasan dari opsi ini ialah, Garuda dilikuidasi. Kemudian, mendorong 
swasta untuk meningkatkan layanan udara misalnya dengan pajak bandara atau subsidi rute 
yang lebih rendah. 

"Indonesia tidak lagi memiliki national flag carrier," bunyi catatan opsi keempat. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga tidak membenarkan dan tidak membantah saat 
dikonfirmasi mengenai kebenaran opsi penyelamatan Garuda yang beredar di media sosial 
tersebut. Dia hanya mengatakan, terpenting saat ini ialah Garuda masuk ke restrukturisasi. 

"Nanti saja opsi-opsi tersebut, yang penting saat ini kita masuk ke restrukturisasi," katanya 
kepada detikcom. 

Sementara, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra tak banyak berkomentar 
mengenai opsi ini. Dia hanya meminta untuk dicek di Kementerian BUMN. 

"Cek kementerian," katanya singkat. 

Namun, saat ditanya lagi apakah perusahaan telah diajak membahas opsi tersebut, ia 
mengiyakan. Namun, dia bilang, belum ada keputusan. 

"Udah (dibahas)," tambahnya. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah pun meminta perusahaan agar 
menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak 
pekerja wajib dipernuhi oleh pihak manajemen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan 
opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, up skilling bagi para pekerja yang ter PHK 
untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai Laihan Kerja (BLK). Kita juga ada progam 
wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta kepada pihak manajemen Giant untuk 
melakukan berbagai upaya untuk menghindari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
terhadap para pekerja. "Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara 
bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal 
harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
dalam keterangannya, Sabtu (29/5). 
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INI PERMINTAAN MENAKER SOAL HAK PEKERJA GIANT 

JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta kepada pihak manajemen Giant 
untuk melakukan berbagai upaya untuk menghidari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
terhadap para pekerja. 

"Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam 
keterangannya, Sabtu (29/5). 

Ida menyampaikan, namun jika PHK tidak dapat dihindari, Pemerintah berharap penyelesaian 
hubungan kerja diselesaikan secara musyawarah mufakat. Atau adanya dialog antara pengusaha 
dengan pekerja untuk menyelesaikannya dengan baik. 

"Pemerintah pun meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja 
sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak pekerja wajib dipernuhi oleh pihak manajemen," 
tuturnya. 

Selain itu, lanjutnya, pihak manajemen juga bisa memberikan opsi agar para pekerja yang akan 
terkena PHK memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan lain yang masih 
dalam naungan PT Hero Supermarket Tbk, seperti IKEA, Supermaket Hero, atau Guardian. 

"Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, 
up skilling bagi para pekerja yang ter PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai 
Laihan Kerja (BLK). Kita juga ada progam wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para 
pekerja," pungkasnya. (jpc). 

 



 

61 
 

Judul 7.000 Orang Terdampak Giant, Netizen Colek Menaker: TKA China 
Dikasih Kerjaan, Rakyat Sendiri Di-PHK 

Nama Media wartaekonomi.co.id 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read343489/7000-orang-terdampak-
giant-netizen-colek-menaker-tka-china-dikasih-kerjaan-rakyat-sendiri-
di-phk 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-05-29 15:31:00 

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 - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Buruh yang akan dipekerjakan lagi tidak 
akan signifikan 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sampai saat ini, saya belum mendengar langkah 
pemerintah mengatasi ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga mengundang pihak manajemen 
perusahaan dan serikat-serikat pekerja untuk bermediasi bersama 

neutral - Bhima Yudhistira (Ekonom Indef) Untuk pekerja retail yang di-PHK, sebaiknya ada dana 
khusus dari pemerintah. Bisa diambil dari bantuan subsidi usaha mikro R 2,4 juta untuk memulai 
membangun wirausaha 

neutral - Mardani Ali Sera (politikus pks) Sedih sekali bertambah pengangguran 7000 orang. 
Semoga dapat segera kembali bekerja. Ayo pertumbuhan ekonomi mesti digenjot 

negative - @IzzMotekar (NA) Bu Menteri, gimana nasib buruh. TKA China pada datang diberi 
pekerjaan, takyat sendiri di-PHK. Piye iki 

 

Ringkasan 

Seluruh gerai Giant akan tutup akhir Juli nanti. Sebanyak 7.000 pegawai di supermarket tersebut 
pun terancam nganggur. PT Hero Supermarket, selaku perusahaan induk Giant, mengungkapkan 
ada 395 gerai yang bakal tutup bulan depan. Sebanyak 5 gerai akan berubah menjadi IKEA . 
Sebagian akan dikonversi menjadi Hero Supermarket dan sebagian lagi akan dinegosiasikan ke 
pihak ketiga. 
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7.000 ORANG TERDAMPAK GIANT, NETIZEN COLEK MENAKER: TKA CHINA DIKASIH 
KERJAAN, RAKYAT SENDIRI DI-PHK 

Seluruh gerai Giant akan tutup akhir Juli nanti. Sebanyak 7.000 pegawai di supermarket tersebut 
pun terancam nganggur. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang, adakah yang 
bisa menjadi juru selamat? Semoga saja pemerintah bisa memberi jalan keluar. 

PT Hero Supermarket, selaku perusahaan induk Giant, mengungkapkan ada 395 gerai yang bakal 
tutup bulan depan. Sebanyak 5 gerai akan berubah menjadi IKEA . Sebagian akan dikonversi 
menjadi Hero Supermarket dan sebagian lagi akan dinegosiasikan ke pihak ketiga. 

Meski begitu, penutupan ini tetap saja berdampak para para karyawan yang bekerja di Giant. 
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia dari Serikat Pekerja Hero Supermarket Mirah 
Sumirat menyebut, total karyawan yang berpotensi kena pemutusan hubungan kerja alias PHK 
sekitar 7.000 orang. 

Perusahaan memang menjanjikan akan mempekerjakan karyawan ke gerai lain. Namun, ia tak 
yakin semua buruh akan terserap. "Buruh yang akan dipekerjakan lagi tidak akan signifikan," 
kata Mirah, dalam keterangan pers secara virtual, kemarin. 

Menurut Mirah, Giant telah oleng sejak dua tahun lalu. Saat itu, perusahaan memecat 7.000 
pegawai. Setelah dihantam pandemi setahun lalu, kerugian perusahaan makin menjadi, ditaksir 
hingga Rp1 triliun. 

Dia paham, kondisi ini membuat posisi perusahaan susah. Tapi, dia meminta perusahaan tetap 
memberikan pesangon karyawan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam perjanjian kerja. 

Di kesempatan serupa, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 
memprediksi, sedikitnya 3.000 pekerja Giant terancam menganggur. Ini jadi kabar buruk bagi 
pekerja. Apalagi, sebagian besar karyawan telah berusia di atas 30 tahun sehingga akan 
kesulitan mencari kerja. Mereka bisa jadi pengangguran terbuka. 

Karena itu, ia meminta Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, segera mengambil tindakan agar 
tidak terjadi lonjakan pengangguran. Sayangnya, langkah-langkah yang diharapkan para buruh 
belum dilakukan Ida. "Sampai saat ini, saya belum mendengar langkah pemerintah mengatasi 
ini," sindir Said. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, ritel 
modern saat ini sudah jatuh ke titik terendah. Dengan kondisi pandemi sekarang, ia menduga 
akan lebih banyak pelaku usaha yang mengikuti jejak Giant. Agar ritel modern tak 
bertumbangan, ia berharap pemerintah segera memberikan stimulus. 

Bagaimana tanggapan Menaker Ida Fauziyah? Politisi PKB ini mengaku bersimpati ke para 
karyawan Giant. Kata dia, yang dialami 7.000 karyawan Giant juga terjadi pada karyawan di 
beberapa perusahaan yang mengalami penurunan produksi dan penjualan, akibat pandemi 
Covid-19. 

Untuk menyelesaikan ini, Ida tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa memediasi pihak-pihak 
terkait agar rencana penutupan Giant dapat dibicarakan dengan baik dan mencapai kesepakatan 
antara pekerja dan manajemen. "Kami juga mengundang pihak manajemen perusahaan dan 
serikat-serikat pekerja untuk bermediasi bersama," kata Ida, di Jakarta, Kamis malam (27/5). 

Ekonom Indef Bhima Yudhistira, memberikan masukan untuk menyelamatkan 7.000 karyawan 
Giant itu. Caranya, pemerintah harus segera mengucurkan dana khusus bagi mereka. 
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"Untuk pekerja retail yang di-PHK, sebaiknya ada dana khusus dari pemerintah. Bisa diambil dari 
bantuan subsidi usaha mikro R 2,4 juta untuk memulai membangun wirausaha," usul Bhima, tadi 
malam. 

Dana khusus itu, tutur Bhima, dapat digunakan para karyawan untuk membuka usaha baru, 
misalnya warung. Usaha ini bisa menjadi penyambung hidup mereka sambil menunggu 
permintaan tenaga kerja di sektor formal pulih. 

Di dunia maya, nasib 7.000 karyawan Giant ini jadi bahan diskusi hangat. Banyak pihak yang 
ikut sedih. Termasuk politisi PKS Mardani Ali Sera "Sedih sekali bertambah pengangguran 7000 
orang. Semoga dapat segera kembali bekerja. Ayo pertumbuhan ekonomi mesti digenjot." 
tulisnya di akun @MardaniAliSera . 

Sedangkan akun @IzzMotekar langsung nembak Menaker Ida Fauziyah. "Bu Menteri, gimana 
nasib buruh. TKA China pada datang diberi pekerjaan, takyat sendiri di-PHK. Piye iki," tulisnya. 
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Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang terlibat dalam 
persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama. Kemenaker berharap pihak-pihak yang 
terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama (Indomaret) tersebut 
untuk mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah ini. 

 

KEMENAKER PANGGIL MANAJEMEN DAN PEKERJA INDOMARET, INI YANG 
DIBAHAS 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang 
terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama. 

Kemenaker berharap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT 
Indomarco Prismatama (Indomaret) tersebut untuk mengedepankan asas musyawarah dan 
mufakat dalam menyelesaikan masalah ini. 

"Kemenaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah melakukan fasilitasi dengan mempertemukan 
manajemen Indomarco dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, untuk bersama-sama mencari 
solusi dan jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial 
yang harmonis, dan kondusif," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, 
dikutip dari keterangan resminya, Jumat (28/5/2021). 

Putri mengatakan dalam audiensi tersebut, pihaknya meminta kepada seluruh pihak untuk 
menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan antar pihak maupun 
masyarakat. 

"Kami mengimbau dan meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog 
bipartit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi," katanya. 
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Putri menambahkan melalui pertemuan ini, kedua belah pihak telah menyatakan komitmennya 
untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan menyelesaikan persoalan 
yang terjadi. 

"Respons dari kedua belah pihak adalah mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan ini 
dengan baik. Memang butuh waktu, tapi kita harus kedepankan semangat dialog secara bipatit 
antara kedua belah pihak," tambahnya. 

Ia juga meminta seluruh pihak untuk terus memupuk dialog sosial antara manajemen dengan 
serikat pekerja sebagai instrumen untuk bertukar pikiran dan mempererat kebersamaan. 
Menurutnya, dialog sosial tidak hanya dilakukan ketika ada permasalahan. 

"Situasi pandemi Covid-19 ini telah membawa kita pada kondisi yang sulit. Oleh karenanya, kita 
harus bersatu, saling memahami, dan saling mendukung agar kita dapat bertahan dan keluar 
dari situasi ini," imbaunya. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi 
dengan kembali mengundang kedua belah pihak, sehingga kita dapat memperoleh penjelasan 
yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib 
para pekerjanya ke depannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Namun bila berbagai upaya untuk 
menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada pilihan lain. Pemerintah pun meminta 
perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta 
agar hak-hak pekerja wajib dipernuhi oleh phak manajemen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tak hanya itu, Kemenaker juga menawarkan 
opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, up skilling bagi para pekerja yang ter-PHK 
untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai Laihan Kerja [BLK]. Kita juga ada program 
wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan manajemen perusahaan ritel, Giant 
dan serikat pekerja untuk membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan pengelola 
pada akhir Juli mendatang. Namun, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemenaker pada 
Jumat (28/5/2021) ini, manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan 
pembicaraan dengan para pekerja untuk mencari solusi terbaik. 
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KEMENAKER MINTA GIANT BUKA RUANG DIALOG DENGAN PEKERJA 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan manajemen perusahaan 
ritel, Giant dan serikat pekerja untuk membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan 
pengelola pada akhir Juli mendatang. 

Namun, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemenaker pada Jumat (28/5/2021) ini, 
manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan dengan para 
pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

"Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak, 
sehingga kita dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel 
Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya," kata Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (29/5/2021). 

Ida mengatakan Kemenaker akan tetap meminta kepada manajemen untuk melakukan berbagai 
upaya untuk menghidari adanya PHK terhadap para pekerja. 

"Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," katanya. 

Namun jika PHK tetap harus dilakukan, pemerintah berharap penyelesaian hubungan kerja 
diselesaikan secara musyawarah mufakat atau dialog antara pengusaha dengan pekerja untuk 
menyelesaikannya dengan baik. 

"Namun bila berbagai upaya untuk menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada 
pilihan lain. Pemerintah pun meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi 
pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak pekerja wajib dipernuhi oleh phak 
manajemen," jelas Ida. 

Selain itu, kata Ida meminta manajemen juga bisa memberikan opsi agar para pekerja yang 
akan ter-PHK memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan- perusahaan lain yang masih 
dalam naungan PT Hero Supermarket Tbk., seperti IKEA, Supermaket Hero, atau Guardian. 

"Tak hanya itu, Kemenaker juga menawarkan opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, 
up skilling bagi para pekerja yang ter-PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai 
Laihan Kerja [BLK]. Kita juga ada program wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para 
pekerja," katanya. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Namun bila berbagai upaya untuk menghindari 
PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan 
agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-
hak pekerja wajib dipenuhi oleh pihak manajemen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita juga ada program wirausaha mandiri yang 
bisa dimanfaatkan para pekerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi 
dengan kembali mengundang kedua belah pihak, sehingga kita dapat memperoleh penjelasan 
yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib 
para pekerjanya ke depannya 

 

Ringkasan 

Semua gerai Giant akan ditutup pada Juli 2021 mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah meminta agar Managemen Giant mengedepankan dialog bipartit dengan pekerja terkait 
rencana ini. Dia juga meminta Giant untuk melakukan berbagai upaya untuk menghindari adanya 
PHK terhadap para pekerja akibat penutupan tersebut. 
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SARAN MENAKER IDA FAUZIYAH ATAS PENUTUPAN SELURUH GERAI GIANT 

Semua gerai Giant akan ditutup pada Juli 2021 mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah meminta agar Managemen Giant mengedepankan dialog bipartit dengan pekerja terkait 
rencana ini. 

Dia juga meminta Giant untuk melakukan berbagai upaya untuk menghindari adanya PHK 
terhadap para pekerja akibat penutupan tersebut. 

"Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (28/5). 

Namun jika PHK tetap harus dilakukan, Ida berharap penyelesaian hubungan kerja diselesaikan 
secara musyawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha dengan pekerja untuk 
menyelesaikannya dengan baik. 

"Namun bila berbagai upaya untuk menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada 
pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi 
pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh pihak 
manajemen," kata Ida. 

Tak hanya itu, Ida juga berharap pihak manajemen juga bisa memberikan opsi agar para pekerja 
yang akan ter-PHK memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan- perusahaan lain yang 
masih dalam naungan PT Hero Supermarket Tbk., seperti IKEA, Supermaket Hero, atau 
Guardian. 

Lebih lanjut Ida juga menyebut Kemenaker menawarkan opsi adanya kerja sama program bagi 
para pekerja yang ter PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai Latihan Kerja (BLK). 

"Kita juga ada program wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja," kata Ida. 

Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan manajemen perusahaan 
ritel, Giant dan serikat pekera/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan Gerai 
Giant. 

Meski begitu, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemenaker pada Jumat (28/5) ini, pihak 
manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan dengan para 
pekerja untuk mencari solusi terbaik. Menteri Ketenagakerjaan memastikan akan lanjutkan 
fasilitasi kedua pihak. 

"Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak, 
sehingga kita dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel 
Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya," kata Ida. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah pun meminta perusahaan agar 
menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak 
pekerja wajib dipernuhi oleh pihak manajemen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan 
opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, up skilling bagi para pekerja yang ter PHK 
untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai Laihan Kerja (BLK). Kita juga ada progam 
wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta kepada pihak manajemen Giant untuk 
melakukan berbagai upaya untuk menghidari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
terhadap para pekerja. "Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara 
bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal 
harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
dalam keterangannya, Sabtu (29/5). 
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MENAKER MINTA HAK PEKERJA GIANT DIJAMIN SEPENUHNYA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta kepada pihak manajemen Giant untuk 
melakukan berbagai upaya untuk menghidari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
terhadap para pekerja. 

"Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam 
keterangannya, Sabtu (29/5). 

Ida menyampaikan, namun jika PHK tidak dapat dihindari, Pemerintah berharap penyelesaian 
hubungan kerja diselesaikan secara musyawarah mufakat. Atau adanya dialog antara pengusaha 
dengan pekerja untuk menyelesaikannya dengan baik. 

"Pemerintah pun meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja 
sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak pekerja wajib dipernuhi oleh pihak manajemen," 
tuturnya. 

Selain itu, lanjutnya, pihak manajemen juga bisa memberikan opsi agar para pekerja yang akan 
terkena PHK memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan lain yang masih 
dalam naungan PT Hero Supermarket Tbk, seperti IKEA, Supermaket Hero, atau Guardian. 

"Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, 
up skilling bagi para pekerja yang ter PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai 
Laihan Kerja (BLK). Kita juga ada progam wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para 
pekerja," pungkasnya. 
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neutral - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos 
telah melakukan fasilitasi dengan mempertemukan manajemen Indomarco dengan Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh, untuk bersama-sama mencari solusi dan jalan terbaik dengan 
mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kami mengimbau dan meminta manajemen 
Indomaret dan pekerja untuk menahan diri dan melakukan dialog bipartit untuk menyelesaikan 
masalah yang terjadi 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Respon dari kedua belah pihak adalah 
mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Memang butuh waktu, tapi kita 
harus kedepankan semangat dialog secara bipatit antara kedua belah pihak 

neutral - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Situasi pandemi COVID-19 ini telah 
membawa kita pada kondisi yang sulit. Oleh karenanya, kita harus bersatu, saling memahami, 
dan saling mendukung agar kita dapat bertahan dan keluar dari situasi ini 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) telah memfasilitasi pertemuan antara pengelola PT 
Indomarco Prismatama selaku pengelola ritel Indomaret dan serikat pekerja atas persoalan 
ketenagakerjaan terkait pembayaran THR di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada hari Jumat (28/5). 
Kemnaker berharap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco 
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Prismatama tersebut untuk mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam 
menyelesaikan masalah ini. 

 

KEMNAKER MINTA MANAJEMEN INDOMARET DAN PEKERJA SALING MENAHAN 
DIRI 

Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) telah memfasilitasi pertemuan antara 
pengelola PT Indomarco Prismatama selaku pengelola ritel Indomaret dan serikat pekerja atas 
persoalan ketenagakerjaan terkait pembayaran THR di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada hari 
Jumat (28/5). 

Kemnaker berharap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco 
Prismatama tersebut untuk mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam 
menyelesaikan masalah ini. 

"Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah melakukan fasilitasi dengan mempertemukan 
manajemen Indomarco dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, untuk bersama-sama mencari 
solusi dan jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial 
yang harmonis dan kondusif," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam 
pernyataannya, Sabtu (29/5/2021). 

Putri mengatakan, dalam audiensi tersebut, pihaknya meminta kepada seluruh pihak untuk 
menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan antar pihak maupun 
masyarakat. 

"Kami mengimbau dan meminta manajemen Indomaret dan pekerja untuk menahan diri dan 
melakukan dialog bipartit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi," terangnya. 

Dia menambahkan, melalui pertemuan ini, kedua belah pihak telah menyatakan komitmennya 
untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan menyelesaikan persoalan 
yang terjadi. 

"Respon dari kedua belah pihak adalah mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan ini 
dengan baik. Memang butuh waktu, tapi kita harus kedepankan semangat dialog secara bipatit 
antara kedua belah pihak," ungkapnya. 

Putri juga meminta seluruh pihak untuk terus memupuk dialog sosial antara manajemen dengan 
SP/SB sebagai instrumen untuk bertukar pikiran dan mempererat kebersamaan. Dialog sosial 
jangan hanya dilakukan manakala ada permasalahan saja. 

"Situasi pandemi COVID-19 ini telah membawa kita pada kondisi yang sulit. Oleh karenanya, kita 
harus bersatu, saling memahami, dan saling mendukung agar kita dapat bertahan dan keluar 
dari situasi ini," tukasnya. 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Termasuk mengenai kejelasan nasib para 
pekerjanya ke depannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semua hal harus dikomunikasikan dengan 
baik dan jelas 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah memfasilitasi pertemuan manajemen 
perusahaan ritel PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group) dengan Serikat pekerja untuk 
membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan pengelola pada akhir Juli 2021 
mendatang. Hanya saja, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemenaker pada Jumat (28/5) 
kemarin, pihak manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan 
dengan para pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

 

KEMENAKER BAKAL UNDANG MANAJEMEN GIANT UNTUK DIALOG DENGAN 
PEKERJANYA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah memfasilitasi pertemuan manajemen 
perusahaan ritel PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group) dengan Serikat pekerja untuk 
membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan pengelola pada akhir Juli 2021 
mendatang. 
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Hanya saja, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemenaker pada Jumat (28/5) kemarin, 
pihak manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan dengan para 
pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah akan melanjutkan proses 
fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak, sehingga dapat memperoleh 
penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant. 

"Termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya," kata Ida Fauziyah melalui 
Biro Humas Kemenaker kepada, Sabtu (29/5). 

Ida meminta kepada pihak manajemen untuk melakukan berbagai upaya untuk menghidari 
adanya PHK terhadap para pekerja. Kedua belah pihak diminta untuk mengedepankan dialog 
secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant. 

"Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas," pungkas Menaker Ida Fauziyah. 
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Judul Tak Penuhi Undangan Kemenaker Mediasi Nasib Karyawan, Manajemen 
Giant Bilang. 

Nama Media wartaekonomi.co.id 

Newstrend Penutupan Giant 
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kemenaker-mediasi-nasib-karyawan-manajemen-giant-bilang 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-05-29 09:46:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi 
dengan kembali mengundang kedua belah pihak 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga kita dapat memperoleh penjelasan 
yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib 
para pekerjanya ke depannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

 

Ringkasan 

Keputusan penutupan gerai Giant oleh PT Hero Supermarket Tbk ( HERO ) akhir Juli nanti 
membuat nasib karyawannya terkatung-katung hingga saat ini. Kementerian Ketenagakerjaan 
pun memfasilitasi pertemuan antara manajemen dan serikat pekerja untuk membicarakan hal 
tersebut. 

 

TAK PENUHI UNDANGAN KEMENAKER MEDIASI NASIB KARYAWAN, MANAJEMEN 
GIANT BILANG. 

Keputusan penutupan gerai Giant oleh PT Hero Supermarket Tbk ( HERO ) akhir Juli nanti 
membuat nasib karyawannya terkatung-katung hingga saat ini. 

Kementerian Ketenagakerjaan pun memfasilitasi pertemuan antara manajemen dan serikat 
pekerja untuk membicarakan hal tersebut. 
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Namun, dalam undangan pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker, pihak manajemen Giant 
tidak hadir karena mengklaim sedang melakukan pembicaraan dengan para pekerja untuk 
mencari solusi terbaik. 

"Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak," 
ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dikutip dari keterangannya, Jumat, 28 Mei 2021. 

Ida menegaskan, penjelasan dari manajemen Giant mengenai rencana ke depan setelah 
penutupan tersebut harus jelas. Agar memberikan kepastian kepada para karyawan. 

"Sehingga kita dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel 
Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya," tambahnya. 

Lebih lanjut Ida mengatakan, Kemnaker akan tetap meminta kepada pihak manajemen untuk 
melakukan berbagai upaya terbaik. Khususnya untuk menghindari adanya PHK terhadap para 
pekerja. 

"Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," ungkapnya. 

Seperti diketahui, Hero akan menutup semua gerai Giant Supermarket pada akhir Juli 2021. 
Sisanya, sebanyak lima gerai Giant akan diubah menjadi IKEA dan yang lainnya dipertimbangkan 
untuk diubah menjadi gerai Hero Supermarket. 

Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk, Patrik Lindvall menjelaskan, langkah ini dilakukan 
untuk menindaklanjuti strategi atas seluruh lini bisnis perusahaan. 

Pihaknya akan memfokuskan bisnisnya ke merek dagang IKEA, Guardian, dan Hero 
Supermarket, yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan Giant. 
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Judul Jadi Korban Perdagangan Manusia, 22 Tenaga Kerja Indonesia Dari 
Suriah Dipulangkan 
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Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Hari ini repatriasi terhadap 22 pekerja Migran 
Indonesia dari Suriah, padahal suriah ini dikenal sebagai negara atau daerah konflik 

negative - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) 2011 Kemenaker telah mengeluarkan sebuah aturan 
yang melarang dan tidak menjadikan Suriah sengaja negara penempatan. 2015, Kemnaker 
kembali mengeluarkan Permenaker, dimana untuk pekerja rumah tangga diperseorangan itu 
tidak diperbolehkan 

negative - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Artinya, penempatan, pengiriman pekerja keluar 
negeri, termasuk Suriah sebagai negara konflik, Timur Tengah itu tidak boleh dan artinya ilegal 

neutral - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Membuktikan ayo TNI-Polri, imigrasi, kementerian 
Luar negeri, termasuk BP2MI. Kita tdk boleh kalah melawan para mafia melawan para sindikat. 
(karena disinilah) negara hadir, negera tidka boleh kalah terhadap sindikat maupun mafia 

 

Ringkasan 

Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan, sebanyak 22 pekerja Migran Indonesia ( PMI ) asal 
suriah kembali dipulangkan ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. 
Penyebabnya, negara timur tengah itu termasuk daerah yang dilarang Republik Indonesia dalam 
penempatan pekerja. 
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JADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA, 22 TENAGA KERJA INDONESIA DARI 
SURIAH DIPULANGKAN 

SuaraJakarta.id - Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan, sebanyak 22 pekerja Migran 
Indonesia ( PMI ) asal suriah kembali dipulangkan ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, 
Kota Tangerang. 

Penyebabnya, negara timur tengah itu termasuk daerah yang dilarang Republik Indonesia dalam 
penempatan pekerja. 

"Hari ini repatriasi terhadap 22 pekerja Migran Indonesia dari Suriah, padahal suriah ini dikenal 
sebagai negara atau daerah konflik," ujar Benny saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat 
(28/5/2021). 

Benny menjelaskan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menerbitkan peraturan yang 
melarang PMI bekerja di daerah negara konflik. 

"2011 Kemenaker telah mengeluarkan sebuah aturan yang melarang dan tidak menjadikan 
Suriah sengaja negara penempatan. 2015, Kemnaker kembali mengeluarkan Permenaker, 
dimana untuk pekerja rumah tangga diperseorangan itu tidak diperbolehkan," tuturnya. 

"Artinya, penempatan, pengiriman pekerja keluar negeri, termasuk Suriah sebagai negara 
konflik, Timur Tengah itu tidak boleh dan artinya ilegal," ujar dia lagi. 

Dalam kesempatannya, Benny berharap kepada instansi terkait untuk tetap mengawasi dan 
memerangi sindikat mafia Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO). 

"Membuktikan ayo TNI-Polri, imigrasi, kementerian Luar negeri, termasuk BP2MI. Kita tdk boleh 
kalah melawan para mafia melawan para sindikat. (karena disinilah) negara hadir, negera tidak 
boleh kalah terhadap sindikat maupun mafia," tutupnya. 

Kontributor : Muhammad Jehan Nurhakim . 
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Judul Buntut Boikot Indomaret, Kemnaker Panggil Manajemen dan Pekerja 

Nama Media mediaindonesia.com 
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Narasumber 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kami mengimbau dan meminta kedua belah 
pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog bipartit untuk menyelesaikan masalah yang 
terjadi 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Respon dari kedua belah pihak adalah 
mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Memang butuh waktu, tapi kita 
harus kedepankan semangat dialog secara bipatit antara kedua belah pihak 

neutral - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Situasi pandemi Covid-19 ini telah membawa 
kita pada kondisi yang sulit. Oleh karenanya, kita harus bersatu, saling memahami, dan saling 
mendukung agar kita dapat bertahan dan keluar dari situasi ini 

 

Ringkasan 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang 
terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama. Indomarco adalah 
jaringan ritel waralaba yang beroperasi dengan nama Indomaret. Sebagai informasi, Indomarco 
saat menghadapi ancaman boikot karena memidanakan salah seorang pegawai Indomaret, yang 
juga anggota FSPMI bernama Anwar Bessy, yang menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) 2020 
yang tidak dibayarkan secara penuh. 
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BUNTUT BOIKOT INDOMARET, KEMNAKER PANGGIL MANAJEMEN DAN PEKERJA 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang 
terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama. 

Indomarco adalah jaringan ritel waralaba yang beroperasi dengan nama Indomaret. 

Sebagai informasi, Indomarco saat menghadapi ancaman boikot karena memidanakan salah 
seorang pegawai Indomaret, yang juga anggota FSPMI bernama Anwar Bessy, yang menuntut 
Tunjangan Hari Raya (THR) 2020 yang tidak dibayarkan secara penuh. 

Anwar dipidanakan karena disebut telah merusak salah satu fasilitas milik Indomarco 
Prismatama. 

Kemnaker berharap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco 
Prismatama tersebut untuk mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam 
menyelesaikan masalah ini. 

Kemnaker melalui Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
telah memfasilitasi dengan mempertemukan manajemen Indomarco dengan Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh, untuk bersama-sama mencari solusi dan jalan terbaik dengan 
mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya meminta kepada 
seluruh pihak untuk menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan 
antar pihak maupun masyarakat. 

"Kami mengimbau dan meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog 
bipartit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi," kata Putri. 

Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak telah menyatakan komitmennya untuk mencari solusi 
yang menguntungkan kedua belah pihak dan menyelesaikan persoalan yang terjadi. 

"Respon dari kedua belah pihak adalah mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan ini 
dengan baik. Memang butuh waktu, tapi kita harus kedepankan semangat dialog secara bipatit 
antara kedua belah pihak," kata Putri. 

Putri juga meminta seluruh pihak untuk terus memupuk dialog sosial antara manajemen dengan 
SP/SB sebagai instrumen untuk bertukar pikiran dan mempererat kebersamaan. Dialog sosial 
jangan hanya dilakukan manakala ada permasalahan saja. 

"Situasi pandemi Covid-19 ini telah membawa kita pada kondisi yang sulit. Oleh karenanya, kita 
harus bersatu, saling memahami, dan saling mendukung agar kita dapat bertahan dan keluar 
dari situasi ini," kata Putri. (E-1). 
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Judul Kemnaker Minta Manajemen Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air Tidak 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami mendorong agar dua maskapai 
tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK. Bangun dialog bipartit 
untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Jika PHK menjadi jalan terakhir, hak-
hak pekerja wajib dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Kita harus pastikan hal tersebut 
berjalan dengan baik 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Triple skilling ini, memastikan agar 
kompetensi, keahlian kerja serta daya saing pekerja Indonesia ini menjadi lebih baik. 
Penerapannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan kerja di BLK 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi pertemuan manajemen dan serikat 
pekerja/serikat buruh maskapai Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia secara terpisah di kantor 
Kemnaker Jakarta, Kamis (27/5). Pertemuan membahas terkait nasib pekerja/buruh dua 
maskapai penerbangan yang akan melakukan opsi resign dan pensiun dini, lantaran kondisi 
perusahaan mengalami penurunan jumlah penumpang penerbangan. 
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KEMNAKER MINTA MANAJEMEN GARUDA INDONESIA DAN SRIWIJAYA AIR TIDAK 
PHK KARYAWAN 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi pertemuan manajemen dan serikat 
pekerja/serikat buruh maskapai Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia secara terpisah di kantor 
Kemnaker Jakarta, Kamis (27/5). 

Pertemuan membahas terkait nasib pekerja/buruh dua maskapai penerbangan yang akan 
melakukan opsi resign dan pensiun dini, lantaran kondisi perusahaan mengalami penurunan 
jumlah penumpang penerbangan. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya 
mendorong manajemen maskapai penerbangan Garuda dan Sriwijaya Air agar melakukan 
berbagai upaya untuk meminimalkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

"Kami mendorong agar dua maskapai tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari 
terjadinya PHK. Bangun dialog bipartit untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak," kata 
Sekjen Anwar Sanusi dalam pernyataannya, Sabtu (29/5). 

Anwar menegaskan, pihaknya pun berharap manajemen melakukan komunikasi dan 
perundingan yang baik dengan melibatkan para pekerja di masing-masing di maskapai Sriwijaya 
Air maupun Garuda Indonesia. 

Namun, apabila perundingan menemui jalan buntu dan PHK menjadi jalan terakhir, maka dalam 
pelaksanaannya harus memperhatikan dua hal. Yakni proses PHK secara benar dan hak-hak 
pekerja harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memikirkan nasib 
dan masa depan para pekerja yang ter-PHK "Jika PHK menjadi jalan terakhir, hak-hak pekerja 
wajib dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Kita harus pastikan hal tersebut berjalan dengan 
baik," tekannya. 

Tawarkan Latihan Kerja Anwar menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Kemnaker secara 
terbuka juga menawarkan kepada SP/SB dari dua maskapai tersebut untuk mengikuti triple 
skilling di Balai Latihan Kerja. Yakni skilling, up-skilling, re-skilling pelatihan kerja di BLK. 

Ketiga hal tersebut diyakini akan menjadi opsi bagi para pekerja yang terkena PHK agar dapat 
kembali bekerja atau berwirausaha. Program pelatihan skilling merupakan pelatihan yang 
diperuntukkan bagi angkatan kerja yang ingin mendapatkan keahlian. Up-skilling, pelatihan 
pekerja yang ingin meningkatkan keahlian, sedangkan re-skilling berguna untuk pekerja yang 
ingin mendapatkan keterampilan baru. 

"Triple skilling ini, memastikan agar kompetensi, keahlian kerja serta daya saing pekerja 
Indonesia ini menjadi lebih baik. Penerapannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan kerja di BLK," 
terangnya. 
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Narasumber 

neutral - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos 
telah melakukan fasilitasi dengan mempertemukan manajemen Indomarco dengan Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh, untuk bersama-sama mencari solusi dan jalan terbaik dengan 
mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kami mengimbau dan meminta kedua belah 
pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog bipartit untuk menyelesaikan masalah yang 
terjadi 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Respon dari kedua belah pihak adalah 
mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Memang butuh waktu, tapi kita 
harus kedepankan semangat dialog secara bipatit antara kedua belah pihak 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang terlibat dalam 
persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis 
(28/5). Kemnaker berharap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT 
Indomarco Prismatama tersebut untuk mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam 
menyelesaikan masalah ini. 
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KEMNAKER PANGGIL MANAJEMEN DAN PEKERJA PT INDOMARCO, INI YANG 
DIBAHAS 

Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang terlibat dalam 
persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis 
(28/5). 

Kemnaker berharap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco 
Prismatama tersebut untuk mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam 
menyelesaikan masalah ini. 

"Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah melakukan fasilitasi dengan mempertemukan 
manajemen Indomarco dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, untuk bersama-sama mencari 
solusi dan jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial 
yang harmonis dan kondusif," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, 
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (28/5). 

Dirjen Putri mengatakan, dalam audiensi tersebut, pihaknya meminta kepada seluruh pihak 
untuk menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan antar pihak 
maupun masyarakat. 

"Kami mengimbau dan meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog 
bipartit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi," katanya. 

Dirjen Putri menambahkan, melalui pertemuan ini, kedua belah pihak telah menyatakan 
komitmennya untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan menyelesaikan 
persoalan yang terjadi. 

"Respon dari kedua belah pihak adalah mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan ini 
dengan baik. Memang butuh waktu, tapi kita harus kedepankan semangat dialog secara bipatit 
antara kedua belah pihak," tambahnya. 

Dirjen Putri juga meminta seluruh pihak untuk terus memupuk dialog sosial antara manajemen 
dengan SP/SB sebagai instrumen untuk bertukar pikiran dan mempererat kebersamaan. Dialog 
sosial jangan hanya dilakukan manakala ada permasalahan saja. 

"Situasi pandemi COVID-19 ini telah membawa kita pada kondisi yang sulit. Oleh karenanya, kita 
harus bersatu, saling memahami, dan saling mendukung agar kita dapat bertahan dan keluar 
dari situasi ini," imbaunya. 

[hrs]. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi 
dengan kembali mengundang kedua belah pihak, sehingga kita dapat memperoleh penjelasan 
yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib 
para pekerjanya ke depannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Namun bila berbagai upaya untuk menghindari 
PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan 
agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-
hak pekerja wajib dipenuhi oleh phak manajemen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan 
opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, up skilling bagi para pekerja yang ter PHK 
untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai Latihan Kerja (BLK). Kita juga ada program 
wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi pertemuan manajemen perusahaan 
ritel, Giant dan serikat pekerja/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan yang akan 
dilakukan pengelola pada akhir Juli 2021 nanti. Namun, dalam pertemuan yang digelar di kantor 
Kemnaker pada Jumat (28/5) ini, pihak manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang 
melakukan pembicaraan dengan para pekerja untuk mencari solusi terbaik. 
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MENAKER MINTA MANAJEMEN GIANT BUKA RUANG DIALOG DENGAN PEKERJA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi pertemuan manajemen perusahaan 
ritel, Giant dan serikat pekerja/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan yang akan 
dilakukan pengelola pada akhir Juli 2021 nanti. 

Namun, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker pada Jumat (28/5) ini, pihak 
manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan dengan para 
pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

"Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak, 
sehingga kita dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel 
Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya," kata Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Jumat 
(28/5). 

Menaker Ida mengatakan, pihak Kemnaker akan tetap meminta kepada pihak manajemen untuk 
melakukan berbagai upaya untuk menghindari adanya PHK terhadap para pekerja. 

"Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," kata Menaker Ida. 

Namun jika PHK tetap harus dilakukan, kata Menaker Ida, Pemerintah berharap penyelesaian 
hubungan kerja diselesaikan secara musyawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha 
dengan pekerja untuk menyelesaikannya dengan baik. 

"Namun bila berbagai upaya untuk menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada 
pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi 
pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh phak 
manajemen," kata Menaker Ida. 

Selain itu, kata Menaker Ida, pihak manajemen juga bisa memberikan opsi agar para pekerja 
yang akan ter-PHK memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan- perusahaan lain yang 
masih dalam naungan PT Hero Supermarket Tbk., seperti IKEA, Supermarket Hero, atau 
Guardian. 

"Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, 
up skilling bagi para pekerja yang ter PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai 
Latihan Kerja (BLK). Kita juga ada program wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para 
pekerja," kata Menaker Ida. 

[hrs]. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami mendorong agar dua maskapai 
tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK. Bangun dialog bipartit 
untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Jika PHK menjadi jalan terakhir, hak-
hak pekerja wajib dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Kita harus pastikan hal tersebut 
berjalan dengan baik 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Triple skilling ini, memastikan agar 
kompetensi, keahlian kerja serta daya saing pekerja Indonesia ini menjadi lebih baik. 
Penerapannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan kerja di BLK 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi pertemuan manajemen dan serikat 
pekerja/serikat buruh maskapai Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia secara terpisah di kantor 
Kemnaker Jakarta, Kamis (27/5). Pertemuan digelar terkait nasib pekerja/buruh dua maskapai 
penerbangan yang akan melakukan opsi resign dan pensiun dini, lantaran kondisi perusahaan 
mengalami penurunan jumlah penumpang penerbangan. 
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KEMNAKER FASILITASI PERTEMUAN PEKERJA DENGAN MANAJEMEN GARUDA DAN 
SRIWIJAYA AIR 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi pertemuan manajemen dan serikat 
pekerja/serikat buruh maskapai Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia secara terpisah di kantor 
Kemnaker Jakarta, Kamis (27/5). 

Pertemuan digelar terkait nasib pekerja/buruh dua maskapai penerbangan yang akan melakukan 
opsi resign dan pensiun dini, lantaran kondisi perusahaan mengalami penurunan jumlah 
penumpang penerbangan. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, 
pihaknya mendorong manajemen maskapai penerbangan Garuda dan Sriwijaya Air agar 
melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

"Kami mendorong agar dua maskapai tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari 
terjadinya PHK. Bangun dialog bipartit untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak," kata 
Sekjen Anwar Sanusi di Jakarta, Jumat (28/5). 

Sekjen Anwar Sanusi menegaskan, pihaknya pun berharap manajemen melakukan komunikasi 
dan perundingan yang baik dengan melibatkan para pekerja di masing-masing di maskapai 
Sriwijaya Air maupun Garuda Indonesia. 

Namun apabila perundingan menemui jalan buntu dan PHK menjadi jalan terakhir, maka dalam 
pelaksanaannya harus memperhatikan dua hal. Yakni proses PHK secara benar dan hak-hak 
pekerja harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memikirkan nasib 
dan masa depan para pekerja yang ter-PHK "Jika PHK menjadi jalan terakhir, hak-hak pekerja 
wajib dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Kita harus pastikan hal tersebut berjalan dengan 
baik," katanya. 

Dalam pertemuan tersebut, kata Sekjen Anwar Kemnaker secara terbuka juga menawarkan 
kepada SP/SB dari dua maskapai tersebut untuk mengikuti triple skilling di Balai Latihan Kerja. 
Yakni skilling, up-skilling, re-skilling pelatihan kerja di BLK. 

Ketiga hal tersebut diyakini akan menjadi opsi bagi para pekerja yang terkena PHK agar dapat 
kembali bekerja atau berwirausaha. Program pelatihan skilling merupakan pelatihan yang 
diperuntukkan bagi angkatan kerja yang ingin mendapatkan keahlian. Up-skilling, pelatihan 
pekerja yang ingin meningkatkan keahlian, sedangkan re-skilling berguna untuk pekerja yang 
ingin mendapatkan keterampilan baru. 

"Triple skilling ini, memastikan agar kompetensi, keahlian kerja serta daya saing pekerja 
Indonesia ini menjadi lebih baik. Penerapannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan kerja di BLK," 
kata Anwar Sanusi. 

[hrs]. 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami mendorong agar dua maskapai 
tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari terjadinya PHK 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Bangun dialog bipartit untuk mencari 
solusi terbaik bagi kedua belah pihak 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Jika PHK menjadi jalan terakhir, hak-
hak pekerja wajib dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Kita harus pastikan hal tersebut 
berjalan dengan baik 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini memastikan agar kompetensi, 
keahlian kerja serta daya saing pekerja Indonesia ini menjadi lebih baik. Penerapannya dalam 
bentuk pelatihan-pelatihan kerja di BLK 

positive - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Kebijakan ini menjadi penawaran 
terbaik yang dapat kami upayakan terhadap karyawan di tengah pandemi saat ini, yang tentunya 
senantiasa mengedepankan kepentingan bersama seluruh pihak, dalam hal ini karyawan maupun 
perusahaan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan 
PT Sriwijaya Air meminimalkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan usai menawarkan 
program pensiun dini atau resign. Permintaan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker 
Anwar Sanusi usai memfasilitasi pertemuan antara manajemen Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, 
dan para serikat pekerja mereka di kementerian pada Kamis (27/5). 
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GARUDA-SRIWIJAYA DIMINTA PANGKAS PHK USAI BERI PENSIUN DINI 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) meminta PT Garuda Indonesia (Persero) 
Tbk dan PT Sriwijaya Air meminimalkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan usai 
menawarkan program pensiun dini atau resign. 

Permintaan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi usai memfasilitasi 
pertemuan antara manajemen Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan para serikat pekerja mereka 
di kementerian pada Kamis (27/5). 

"Kami mendorong agar dua maskapai tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari 
terjadinya PHK," ucap Anwar dalam keterangan resmi. 

Menurut Anwar, ia memaklumi penawaran program pensiun dini dari kedua maskapai nasional 
itu sebab dampak pandemi covid-19 telah menekan bisnis kedua perusahaan secara signifikan. 

Hal ini terjadi karena pandemi membuat mobilitas masyarakat perlu dibatasi. Sementara bisnis 
maskapai penerbangan sangat bergantung pada aktivitas berpergian masyarakat. 

Kendati begitu ia ingin kondisi bisnis yang sulit ini tak serta merta membuat kedua perusahaan 
mengelar PHK massal kepada pekerja. Anwar meminta ada komunikasi yang baik dulu antara 
manajemen dan pekerja untuk menentukan hubungan kerja ke depan. 

"Bangun dialog bipartit untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak," tekannya. 

Jika PHK mau tidak mau tetap harus dilakukan, Anwar mengingatkan manajemen benar-benar 
memenuhi hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Perusahaan juga harus 
memikirkan nasib pekerja di masa mendatang usai PHK. 

"Jika PHK menjadi jalan terakhir, hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh manajemen perusahaan. 
Kita harus pastikan hal tersebut berjalan dengan baik," tekannya. 

Di sisi lain, Anwar menawarkan pekerja yang nantinya ter-PHK untuk meningkatkan 
keterampilannya di Balai Latihan Kerja (BLK) milik kementerian. Pekerja bisa mempelajari 
meningkatkan keterampilan yang sudah ada hingga menambah keterampilan baru. 

Selain itu, pekerja juga dikatakan bisa mengambil keterampilan membuka usaha. 

"Ini memastikan agar kompetensi, keahlian kerja serta daya saing pekerja Indonesia ini menjadi 
lebih baik. Penerapannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan kerja di BLK," tuturnya. 

Sebelumnya, kedua maskapai menawarkan program pensiun dini kepada pekerja mereka karena 
bisnis perusahaan semakin tertekan. 

Manajemen Garuda memastikan karyawan yang mendapat penawaran pensiun dini merupakan 
pegawai yang memenuhi kriteria dan persyaratan keikutsertaan program tersebut. Namun, 
program tersebut bersifat sukarela untuk karyawan. 

"Kebijakan ini menjadi penawaran terbaik yang dapat kami upayakan terhadap karyawan di 
tengah pandemi saat ini, yang tentunya senantiasa mengedepankan kepentingan bersama 
seluruh pihak, dalam hal ini karyawan maupun perusahaan," kata Direktur Utama Garuda 
Indonesia Irfan Setiaputra, beberapa waktu lalu. 
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neutral - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos 
telah melakukan fasilitasi dengan mempertemukan manajemen Indomarco dengan Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh, untuk bersama-sama mencari solusi dan jalan terbaik dengan 
mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kami mengimbau dan meminta kedua belah 
pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog bipartit untuk menyelesaikan masalah yang 
terjadi 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Respon dari kedua belah pihak adalah 
mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Memang butuh waktu, tapi kita 
harus kedepankan semangat dialog secara bipatit antara kedua belah pihak 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang terlibat dalam 
persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama atau Indomaret di Kantor Kemnaker, 
Jakarta, Jumat 28 Mei 2021. Kemnaker berharap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan 
ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama tersebut untuk mengedepankan asas 
musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah ini. 
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RIBUT BURUH VS INDOMARET SOAL THR BERUJUNG BOIKOT, KEMNAKER JADI 
'WASIT' 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang terlibat 
dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama atau Indomaret di Kantor 
Kemnaker, Jakarta, Jumat 28 Mei 2021. 

Kemnaker berharap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco 
Prismatama tersebut untuk mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam 
menyelesaikan masalah ini. 

"Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah melakukan fasilitasi dengan mempertemukan 
manajemen Indomarco dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, untuk bersama-sama mencari 
solusi dan jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial 
yang harmonis dan kondusif," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri di 
Jakarta, Sabtu (29/5/2021). 

Putri mengatakan, dalam audiensi tersebut, pihaknya meminta kepada seluruh pihak untuk 
menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan antar pihak maupun 
masyarakat. 

"Kami mengimbau dan meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog 
bipartit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi," katanya. 

Putri menambahkan, melalui pertemuan ini, kedua belah pihak telah menyatakan komitmennya 
untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan menyelesaikan persoalan 
yang terjadi. 

"Respon dari kedua belah pihak adalah mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan ini 
dengan baik. Memang butuh waktu, tapi kita harus kedepankan semangat dialog secara bipatit 
antara kedua belah pihak," katanya. 
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Narasumber 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Untuk bersama-sama mencari solusi dan 
jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial yang 
harmonis dan kondusif 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Tapi memang butuh waktu, kita harus 
kedepankan semangat dialog secara bipatit antara kedua belah pihak 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) meminta serikat buruh dan PT Indomarco 
Prismatama ( Indomaret Group) segera mencari solusi atas perselisihan di antara keduanya. 
Perselisihan terjadi akibat dugaan kriminalisasi manajemen terhadap pekerja yang berujung 
pada aksi boikot produk Indomaret. Permintaan ini disampaikan Direktur Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri usai memfasilitasi 
pertemuan antara manajemen dan serikat buruh Indomaret pada Kamis (28/5). Ia meminta 
penyelesaian masalah menggunakan asas musyawarah dan mufakat. 

 

KEMNAKER MINTA INDOMARET DAN BURUH CARI SOLUSI PERSELISIHAN 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) meminta serikat buruh dan PT Indomarco 
Prismatama ( Indomaret Group) segera mencari solusi atas perselisihan di antara keduanya. 
Perselisihan terjadi akibat dugaan kriminalisasi manajemen terhadap pekerja yang berujung 
pada aksi boikot produk Indomaret. 
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Permintaan ini disampaikan Direktur Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri usai memfasilitasi pertemuan antara manajemen dan 
serikat buruh Indomaret pada Kamis (28/5). Ia meminta penyelesaian masalah menggunakan 
asas musyawarah dan mufakat. 

"Untuk bersama-sama mencari solusi dan jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, 
untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif," kata Indah melalui keterangan 
resmi. 

Indah juga meminta agar kedua pihak menghindari tindakan-tindakan yang merugikan masing-
masing pihak. Ia ingin penyelesaian masalah dilakukan melalui dialog bipartit. 

Menurutnya, kedua pihak sebenarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk menyelesaikan 
masalah. 

"Tapi memang butuh waktu, kita harus kedepankan semangat dialog secara bipatit antara kedua 
belah pihak," imbuhnya. 

Sebelumnya, buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memboikot produk 
Indomaret. Boikot merupakan buntut dugaan kriminalisasi buruh oleh manajemen Indomaret 
karena salah satu pekerjanya, Anwar Bessy, menagih pembayaran tunjangan hari raya (THR) 
2020. 

Namun, pada saat penagihan, Anwar tidak sengaja merusak gypsum perusahaan. Manajemen 
pun memprosesnya ke pengadilan atas insiden kerusakan itu. 

(uli/fea) // 
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Judul Ayo, Ada Yang Bisa Jadi Juru Selamat? 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL Pg1&8 

Jurnalis BCG 

Tanggal 2021-05-29 05:48:00 

Ukuran 300x162mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 81.000.000 

News Value Rp 810.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Buruh yang akan dipekerjakan lagi tidak 
akan signifikan 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sampai saat ini, saya belum mendengar langkah 
pemerintah mengatasi ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga mengundang pihak manajemen 
perusahaan dan serikat-serikat pekerja untuk bermediasi bersama 

negative - Bhima Yudhistira (Ekonom Indef) Untuk pekerja retail yang di-PHK, sebaiknya ada 
dana khusus dari pemerintah. Bisa diambil dari bantuan subsidi usaha mikro Rp 2,4 juta untuk 
memulai membangun wirausaha 

neutral - Mardani Ali Sera (politikus pks) Sedih sekali bertambah pengangguran 7000 orang. 
Semoga dapat segera kembali bekerja. Ayo pertumbuhan ekonomi mesti digenjot 

neutral - Mardani Ali Sera (politikus pks) Sedih sekali bertambah pengangguran 7000 orang. 
Semoga dapat segera kembali bekerja. Ayo pertumbuhan ekonomi mesti digenjot. 

negative - @lzzMotekar (NA) Bu Menteri, gimana nasib buruh. TKA China pada datang diberi 
pekerjaan, takyat sendiri di-PI IK. Piye iki 

 

Ringkasan 

Seluruh gerai Giant akan tutup akhir Juli nanti. Sebanyak 7.000 pegawai di supermarket tersebut 
pun terancam nganggur. PT Hero Supermarket, selaku perusahaan induk Giant, mengungkapkan 
ada 395 gerai yang bakal tutup bulan depan. Sebanyak 5 gerai akan berubah menjadi IKEA. 
Sebagian akan dikonversi menjadi Hero 
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AYO, ADA YANG BISA JADI JURU SELAMAT? 

SELURUH gerai Giant akan tutup akhir Juli nanti. Sebanyak 7.000 pegawai di supermarket 
tersebut pun terancam nganggur. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang, adakah 
yang bisa menjadi juru selamat? Semoga saja pemerintah bisa memberi jalan keluar. 

PT Hero Supermarket, selaku perusahaan induk Giant, mengungkapkan ada 395 gerai yang bakal 
tutup bulan depan. Sebanyak 5 gerai akan berubah menjadi IKEA. Sebagian akan dikonversi 
menjadi Hero Supermarket dan sebagian lagi akan dinegosiasikan ke pihak ketiga. 

Meski begitu, penutupan ini tetap saja berdampak para para karyawan yang bekerja di Giant. 
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia dari Serikat Pekerja Hero Supermarket Mirah 
Sumirat menyebut, total karyawan yang berpotensi kena pemutusan hubungan kerja alias PHK 
sekitar 7.000 orang. 

Perusahaan memang menjanjikan akan mempekerjakan karyawan ke gerai lain. Namun, ia tak 
yakin semua buruh akan terserap. "Buruh yang akan dipekerjakan lagi tidak akan signifikan," 
kata Mirah, dalam keterangan pers secara virtual, kemarin. 

Menurut Mirah, Giant telah oleng sejak dua tahun lalu. Saat itu, perusahaan memecat 7.000 
pegawai. Setelah dihantam pandemi setahun lalu, kerugian perusahaan makin menjadi, ditaksir 
hingga Rp l triliun. 

Dia paham, kondisi ini membuat posisi perusahaan susah. Tapi, dia meminta perusahaan tetap 
memberikan pesangon karyawan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam perjanjian kerja. 

Di kesempatan serupa, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 
memprediksi, sedikitnya 3.000 pekerja Giant terancam menganggur. Ini jadi kabar buruk bagi 
pekerja. Apalagi, sebagian besar karyawan telah berusia di atas 30 tahun sehingga akan 
kesulitan mencari kerja. Mereka bisa jadi pengangguran terbuka. 

Karena itu, ia meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera mengambil tindakan agar 
tidak terjadi lonjakan pengangguran. Sayangnya, langkah-langkah yang diharapkan para buruh 
belum dilakukan Ida. "Sampai saat ini, saya belum mendengar langkah pemerintah mengatasi 
ini," sindir Said. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, ritel 
modern saat ini sudah jatuh ke titik terendah. Dengan kondisi pandemi sekarang, ia menduga 
akan lebih banyak pelaku usaha yang mengikuti jejak Giant. Agar ritel modem tak bertumbangan, 
ia berharap pemerintah segera memberikan stimulus. 

Bagaimana tanggapan Menaker Ida Fauziyah? Politisi PKB ini mengaku bersimpati ke para 
karyawan Giant. Kata dia, yang dialami 7.000 karyawan Giant juga terjadi pada karyawan di 
beberapa perusahaan yang mengalami penurunan produksi dan penjualan, akibat pandemi 
Covid-19. 

Untuk menyelesaikan ini, Ida tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa memediasi pihak-pihak 
terkait agar rencana penutupan Giant dapat dibicarakan dengan baik dan mencapai kesepakatan 
antara pekerja dan manajemen. "Kami juga mengundang pihak manajemen perusahaan dan 
serikat-serikat pekerja untuk bermediasi bersama," kata Ida, di Jakarta, Kamis malam (27/5). 

Ekonom Indef Bhima Yudhistira, memberikan masukan untuk menyelamatkan 7.000 karyawan 
Giant itu. Caranya, pemerintah harus segera mengucurkan dana khusus bagi mereka. 
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"Untuk pekerja retail yang di-PHK, sebaiknya ada dana khusus dari pemerintah. Bisa diambil dari 
bantuan subsidi usaha mikro Rp 2,4 juta untuk memulai membangun wirausaha," usul Bhima, 
tadi malam. 

Dana khusus itu, tutur Bhima, dapat digunakan para karyawan untuk membuka usaha baru, 
misalnya warung. Usaha ini bisa menjadi penyambung hidup mereka sambil menunggu 
permintaan tenaga kerja di sektor formal pulih. 

Di dunia maya, nasib 7.000 karyawan Giant ini jadi bahan diskusi hangat. Banyak pihak yang 
ikut sedih. Termasuk politisi PKS Mardani Ali Sera 

"Sedih sekali bertambah pengangguran 7000 orang. Semoga dapat segera kembali bekerja. Ayo 
pertumbuhan ekonomi mesti digenjot." tulisnya di akun @MardaniAliSera. 

Sedangkan akun @lzzMotekar langsung nembak Menaker Ida Fauziyah. "Bu Menteri, gimana 
nasib buruh. TKA China pada datang diberi pekerjaan, rakyat sendiri di-PHK. Piye iki," tulisnya. 
bcg 

 



 

99 
 

 

 

  



 

100 
 

Judul 4 Insan Film Akan Dapat Sertifikat Setara Profesor 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Penghargaan Life-Time Achievement 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis N-3 

Tanggal 2021-05-29 05:44:00 

Ukuran 173x93mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 17.300.000 

News Value Rp 51.900.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini Kemnaker sedang memproses empat 
pekerja film yakni Eros Djarot, Christine Hakim, Slamet Rahardjo, dan George Kamarullah, 
sebagai penerima sertifikat SKK-NI level 9 atau setara profesor dari Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP) 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) SKKNI perfilman selain sebagai salah satu tolok 
ukur penyiapan SDM berdaya saing, juga sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan mutu 
dari perfilman Indonesia 

 

Ringkasan 

Sebanyak empat insan perfilman akan mendapat sertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia (SKKN1) level 9 atau setara profesor. Mereka yaitu yakni Eros Djarot, Christine Hakim, 
Slamet Rahardjo, dan George Kamarullah. Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker), Ida Fauziyah, usai menonton film bersama perwakilan pekerja dan buruh, di Jakarta, 
Jumat (28/5). 

 

4 INSAN FILM AKAN DAPAT SERTIFIKAT SETARA PROFESOR 

JAKARTA - Sebanyak empat insan perfilman akan mendapat sertifikat Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia (SKKNI) level 9 atau setara profesor. Mereka yaitu yakni Eros Djarot, Christine 
Hakim, Slamet Rahardjo, dan George Kamarullah. 

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, usai menonton film 
bersama perwakilan pekerja dan buruh, di Jakarta, Jumat (28/5). 
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"Saat ini Kemnaker sedang memproses empat pekerja film yakni Eros Djarot, Christine Hakim, 
Slamet Rahardjo, dan George Kamarullah, sebagai penerima sertifikat SKKNI level 9 atau setara 
profesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," ujar Menaker. 

Ida mengatakan pihaknya juga memberikan anugerah Pekerja Film Berdedikasi Sepanjang Masa 
(life-time achievement award) kepada empat sineas tersebut. Penghargaan tersebut merupakan 
bentuk apresiasi kepada insan film Indonesia yang telah mengabdi sepanjang masa hidupnya 
bagi perfilman Indonesia. 

Dia menekankan pesatnya perkembangan industri perfilman memerlukan dukungan Sumber 
Daya Manusia (SDM) kompeten dalam jumlah yang banyak. Untuk menciptakan SDM berdaya 
saing dan kompeten, sudah saatnya dunia perfilman di Indonesia menerapkan SKKNI. 

"SKKNI perfilman selain sebagai salah satu tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, juga 
sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan mutu dari perfilman Indonesia," katanya. 

Upaya Pemulihan 

Lebih jauh, Menaker mengatakan saat ini industri perfilman menjadi salah satu industri sangat 
terdampak oleh pandemi Covid-19. Pemerintah cukup optimistis upaya pemulihan pada sektor 
industri ini dapat segera dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. 

'Akselerasi upaya untuk pemulihan industri perfilman akibat pandemi Covid-19 harus segera 
dilakukan agar industri perfilman dapat kembali bangkit dan terus melesat, sehingga dapat 
memberikan kontribusi bagi penyerapan pengangguran," jelasnya. ruf/N-3 
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Judul 22 PMI Diduga Korban Perdagangan Orang Dipulangkan ke Indonesia 
dari Suriah 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Pemulangan PMI Suriah 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/22-pmi-diduga-korban-
perdagangan-orang-dipulangkan-ke-indonesia-dari-suriah.html 

Jurnalis Kirom 

Tanggal 2021-05-29 05:01:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Hari ini repatriasi terhadap 22 pekerja Migran 
Indonesia dari Suriah, padahal Suriah ini dikenal sebagai negara atau daerah konflik 

negative - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) 2011 Kemenaker telah mengeluarkan sebuah aturan 
yang melarang dan tidak menjadikan Suriah sengaja negara penempatan. 2015, Kemnaker 
kembali mengeluarkan Permenaker, di mana untuk pekerja rumah tangga diperseorangan itu 
tidak diperbolehkan. Artinya, penempatan, pengiriman pekerja keluar negeri, termasuk Suriah 
sebagai negara konflik, Timur Tengah itu tidak boleh 

negative - Benny Ramdhani (Kepala BP2MI) Berarti ilegal. Mereka ini jelas Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. Intinya adalah ini tidak mungkin terjadi, jika para pelaku yang disebut 
mafia, sindikat ini dibekingi oknum-oknum, atau saya sebut memiliki atributif kekuasaan 

 

Ringkasan 

22 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Suriah berhasil kembali dipulangkan ke Indonesia oleh 
Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melalui terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jumat 
(28/5). Kepala BP2MI Benny Ramdhani menegaskan, Suriah merupakan negara konflik yang 
sejak 2011 lalu telah dilarang dalam penempatan pekerja ke negara tersebut. 
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22 PMI DIDUGA KORBAN PERDAGANGAN ORANG DIPULANGKAN KE INDONESIA 
DARI SURIAH 

22 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Suriah berhasil kembali dipulangkan ke Indonesia oleh 
Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melalui terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jumat 
(28/5). 

Kepala BP2MI Benny Ramdhani menegaskan, Suriah merupakan negara konflik yang sejak 2011 
lalu telah dilarang dalam penempatan pekerja ke negara tersebut. 

"Hari ini repatriasi terhadap 22 pekerja Migran Indonesia dari Suriah, padahal Suriah ini dikenal 
sebagai negara atau daerah konflik," ungkap Kepala BP2MI Benny Ramdhani di Terminal 3 
Bandara Soetta, Jumat (28/5/2021). 

Dia mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan suatu aturan dalam melarang 
penempatan PMI ke negara konflik, seperti Suriah. 

"2011 Kemenaker telah mengeluarkan sebuah aturan yang melarang dan tidak menjadikan 
Suriah sengaja negara penempatan. 2015, Kemnaker kembali mengeluarkan Permenaker, di 
mana untuk pekerja rumah tangga diperseorangan itu tidak diperbolehkan. Artinya, 
penempatan, pengiriman pekerja keluar negeri, termasuk Suriah sebagai negara konflik, Timur 
Tengah itu tidak boleh," tegas dia. 

Dengan begitu, maka penempatan pekerja Indonesia ke wilayah negara konflik, di atas tahun 
2011 dan 2015 adalah ilegal. 

"Berarti ilegal. Mereka ini jelas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Intinya adalah ini tidak 
mungkin terjadi, jika para pelaku yang disebut mafia, sindikat ini dibekingi oknum-oknum, atau 
saya sebut memiliki atributif kekuasaan," ucap dia. [ray]. 
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Judul Pesan Kemnaker ke Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air: Hindari PHK 

Nama Media viva.co.id 

Newstrend Pertemuan Pekerja dengan Manajemen Garuda dan Sriwijaya Air 

Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1376025-pesan-kemnaker-ke-
garuda-indonesia-dan-sriwijaya-air-hindari-phk 

Jurnalis Raden Jihad Akbar 

Tanggal 2021-05-29 00:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Dua maskapai penerbangan pelat merah Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia dirundung masalah. 
Keuangannya berdarah-darah hingga membuat mereka melakukan kebijakan efisiensi besar-
besaran, termasuk terhadap karyawannya. Merespons hal tersebut, Kementerian 
Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan manajemen dan serikat pekerja maskapai 
Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia secara terpisah di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis kemarin. 

 

PESAN KEMNAKER KE GARUDA INDONESIA DAN SRIWIJAYA AIR: HINDARI PHK 

Dua maskapai penerbangan pelat merah Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia dirundung masalah. 
Keuangannya berdarah-darah hingga membuat mereka melakukan kebijakan efisiensi besar-
besaran, termasuk terhadap karyawannya. 

Merespons hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan 
manajemen dan serikat pekerja maskapai Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia secara terpisah di 
kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis kemarin. 

Pertemuan tersebut terkait nasib pekerja dua maskapai penerbangan itu, lantaran kondisi 
perusahaan mengalami penurunan jumlah penumpang penerbangan. Ada 2 opsi yang dibahas 
yaitu resign dan pensiun dini. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya 
mendorong manajemen Garuda dan Sriwijaya Air agar melakukan berbagai upaya terbaik terkait 
hal ini. Khususnya, meminimalkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

"Kami mendorong agar dua maskapai tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari 
terjadinya PHK. Bangun dialog bipartit untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak," kata 
Anwar Sanusi di Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. 
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Namun dia menegaskan, apabila perundingan menemui jalan buntu dan jalan terakhirnya adalah 
PHK, pelaksanaannya harus memperhatikan dua hal. Yakni proses PHK secara benar dan hak-
hak pekerja harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Kedua, lanjut Anwar, baik Garuda dan Sriwijaya Air harus memikirkan nasib dan masa depan 
para pekerja yang ter-PHK. "Jika PHK menjadi jalan terakhir, hak-hak pekerja wajib dipenuhi 
oleh manajemen perusahaan. Kita harus pastikan hal tersebut berjalan dengan baik," katanya. 

Terkait dengan masa depan pekerja dua maskapai itu jika kena PHK, Anwar mengatakan, 
Kemnaker secara terbuka menawarkan kepada serikat pekerja untuk mengikuti triple skilling di 
Balai Latihan Kerja. Yakni skilling, up-skilling, re-skilling pelatihan kerja di BLK. 

Lebih lanjut menurutnya, ketiga hal tersebut diyakini akan menjadi opsi bagi para pekerja yang 
terkena PHK agar dapat kembali bekerja atau berwirausaha. 

Program pelatihan skilling merupakan pelatihan yang diperuntukkan bagi angkatan kerja yang 
ingin mendapatkan keahlian. Up-skilling, pelatihan pekerja yang ingin meningkatkan keahlian, 
sedangkan re-skilling berguna untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru. 

"Triple skilling ini, memastikan agar komptensi, keahlian kerja serta daya saing pekerja Indonesia 
ini menjadi lebih baik. Penerapannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan kerja di BLK," tutupnya. 
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Judul Giant Tutup Semua Gerai Bikin Gundah Ribuan Pegawai, Menaker Ida 
Turun Tangan 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Penutupan Gerai Giant 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/440386/34/giant-tutup-semua-gerai-
bikin-gundah-ribuan-pegawai-menaker-ida-turun-tangan-1622214324 

Jurnalis Michelle Natalia 

Tanggal 2021-05-29 00:09:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi 
dengan kembali mengundang kedua belah pihak, sehingga kita dapat memperoleh penjelasan 
yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib 
para pekerjanya ke depannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Namun bila berbagai upaya untuk menghindari 
PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada pilihan lain, pemerintah pun meminta perusahaan 
agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-
hak pekerja wajib dipenuhi oleh phak manajemen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan 
opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, up skilling bagi para pekerja yang ter PHK 
untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai Laihan Kerja (BLK). Kita juga ada program 
wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah turun tangan untuk memfasilitasi pertemuan 
manajemen perusahaan ritel, Giant dan serikat pekera/serikat buruh untuk membicarakan 
rencana penutupan yang akan dilakukan pengelola pada akhir Juli 2021 nanti. Namun, dalam 
pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker pada Jumat (28/5) ini, pihak manajemen Giant 
berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan dengan para pekerja untuk mencari 
solusi terbaik. 
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GIANT TUTUP SEMUA GERAI BIKIN GUNDAH RIBUAN PEGAWAI, MENAKER IDA 
TURUN TANGAN 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah turun tangan untuk memfasilitasi 
pertemuan manajemen perusahaan ritel, Giant dan serikat pekera/serikat buruh untuk 
membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan pengelola pada akhir Juli 2021 nanti. 

Namun, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker pada Jumat (28/5) ini, pihak 
manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan dengan para 
pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

"Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak, 
sehingga kita dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel 
Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya," kata Menaker, 
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada Jumat (28/5/2021). 

Ida mengatakan, pihak Kemnaker akan tetap meminta kepada pihak manajemen untuk 
melakukan berbagai upaya untuk menghidari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
terhadap para pekerja. 

"Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," kata Ida. 

Namun jika PHK tetap harus dilakukan, kata Ida, pemerintah berharap penyelesaian hubungan 
kerja diselesaikan secara musyawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha dengan 
pekerja untuk menyelesaikannya dengan baik. 

"Namun bila berbagai upaya untuk menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada 
pilihan lain, pemerintah pun meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi 
pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh phak 
manajemen," tegasnya. 

Selain itu, kata Ida, pihak manajemen juga bisa memberikan opsi agar para pekerja yang akan 
ter-PHK memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan- perusahaan lain yang masih dalam 
naungan PT Hero Supermarket Tbk., seperti IKEA, Supermaket Hero, atau Guardian. 

"Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, 
up skilling bagi para pekerja yang ter PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai 
Laihan Kerja (BLK). Kita juga ada program wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para 
pekerja," pungkasnya. 

(akr). 
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Narasumber 

neutral - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos 
telah melakukan fasilitasi dengan mempertemukan manajemen Indomarco dengan Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh, untuk bersama-sama mencari solusi dan jalan terbaik dengan 
mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kami mengimbau dan meminta kedua belah 
pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog bipartit untuk menyelesaikan masalah yang 
terjadi 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Respon dari kedua belah pihak adalah 
mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Memang butuh waktu, tapi kita 
harus kedepankan semangat dialog secara bipatit antara kedua belah pihak 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mempertemukan manajemen PT Indomarco 
Prismatama selaku pengelola ritel Indomaret dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, untuk 
bersama-sama mencari solusi. Seperti diketahui belakangan kabar kriminalisasi karyawan terkait 
THR membuat heboh. Kemnaker berharap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan 
ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama tersebut untuk mengedepankan asas 
musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah ini. 
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HEBOH KRIMINALISASI KARYAWAN INDOMARET, KEMNAKER PANGGIL 
MANAJEMEN DAN PEKERJA 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mempertemukan manajemen PT 
Indomarco Prismatama selaku pengelola ritel Indomaret dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, 
untuk bersama-sama mencari solusi. Seperti diketahui belakangan kabar kriminalisasi karyawan 
terkait THR membuat heboh. 

Kemnaker berharap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco 
Prismatama tersebut untuk mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam 
menyelesaikan masalah ini. 

"Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah melakukan fasilitasi dengan mempertemukan 
manajemen Indomarco dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, untuk bersama-sama mencari 
solusi dan jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial 
yang harmonis dan kondusif," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri di 
Jakarta, Jumat (28/5/2021). 

Putri mengatakan, dalam audiensi tersebut, pihaknya meminta kepada seluruh pihak untuk 
menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan antar pihak maupun 
masyarakat. 

"Kami mengimbau dan meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog 
bipartit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi," katanya. 

Sambung dia menambahkan, melalui pertemuan ini, kedua belah pihak telah menyatakan 
komitmennya untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan menyelesaikan 
persoalan yang terjadi. 

"Respon dari kedua belah pihak adalah mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan ini 
dengan baik. Memang butuh waktu, tapi kita harus kedepankan semangat dialog secara bipatit 
antara kedua belah pihak," tambahnya. 

Ia juga meminta seluruh pihak untuk terus memupuk dialog sosial antara manajemen dengan 
SP/SB sebagai instrumen untuk bertukar pikiran dan mempererat kebersamaan. Dialog sosial 
jangan hanya dilakukan manakala ada permasalahan saja. 

"Situasi pandemi COVID-19 ini telah membawa kita pada kondisi yang sulit. Oleh karenanya, kita 
harus bersatu, saling memahami, dan saling mendukung agar kita dapat bertahan dan keluar 
dari situasi ini," imbaunya. 

(akr). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kendati demikian, kami tetap akan 
melanjutkan proses fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak, sehingga kita 
dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, 
termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Namun bila berbagai upaya untuk menghindari 
PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan 
agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-
hak pekerja wajib dipernuhi oleh phak manajemen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan 
opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, up skilling bagi para pekerja yang ter PHK 
untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai Laihan Kerja (BLK). Kita juga ada progam 
wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja 

 

Ringkasan 

Rencana tutupnya semua gerai Giant yang ada di Indonesia telah sampai ke telinga Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Dia pun langsung bergerak cepat. Kata Ida, pihaknya telah 
memfasilitasi pertemuan manajemen Giant dan serikat pekerja/serikat buruh untuk 
membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan oleh pengelola pada akhir Juli 2021 
nanti. Namun, pihak manajemen Giant tidak hadir dalam pertemuan yang digelar di Kantor 
Kemnaker pada Jumat, (28/5/2021) tersebut. 
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CEGAH PHK, MENAKER MINTA MANAJEMEN GIANT BUKA RUANG DIALOG DENGAN 
PEKERJA 

Rencana tutupnya semua gerai Giant yang ada di Indonesia telah sampai ke telinga Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Dia pun langsung bergerak cepat. Kata Ida, pihaknya telah 
memfasilitasi pertemuan manajemen Giant dan serikat pekerja/serikat buruh untuk 
membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan oleh pengelola pada akhir Juli 2021 
nanti. Namun, pihak manajemen Giant tidak hadir dalam pertemuan yang digelar di Kantor 
Kemnaker pada Jumat, (28/5/2021) tersebut. 

"Kendati demikian, kami tetap akan melanjutkan proses fasilitasi dengan kembali mengundang 
kedua belah pihak, sehingga kita dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana 
penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya," 
kata Ida dalam keterangannya pada Jumat, (28/5/2021). 

Ida mengatakan, pihak Kemnaker akan tetap meminta kepada pihak manajemen untuk 
melakukan berbagai upaya untuk menghidari adanya PHK terhadap para pekerja. 

"Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," kata Ida. 

Namun, jika PHK tetap harus dilakukan, kata Ida, pemerintah berharap penyelesaian hubungan 
kerja diselesaikan secara musyawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha dengan 
pekerja untuk menyelesaikannya dengan baik. 

"Namun bila berbagai upaya untuk menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada 
pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi 
pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak pekerja wajib dipernuhi oleh phak 
manajemen," kata Ida. 

Selain itu, lanjut Ida, pihak manajemen juga bisa memberikan opsi agar para pekerja yang akan 
ter-PHK memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan- perusahaan lain yang masih dalam 
naungan PT Hero Supermarket Tbk., seperti IKEA, Supermaket Hero, atau Guardian. 

"Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, 
up skilling bagi para pekerja yang ter PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai 
Laihan Kerja (BLK). Kita juga ada progam wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para 
pekerja," kata Ida. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi 
dengan kembali mengundang kedua belah pihak, sehingga kita dapat memperoleh penjelasan 
yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib 
para pekerjanya ke depannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Namun bila berbagai upaya untuk menghindari 
PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan 
agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-
hak pekerja wajib dipernuhi oleh phak manajemen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan 
opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, up skilling bagi para pekerja yang ter PHK 
untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai Laihan Kerja (BLK). Kita juga ada progam 
wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan manajemen perusahaan ritel, Giant 
dan serikat pekera/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan 
pengelola pada akhir Juli 2021 nanti. Namun, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker 
pada Jumat (28/5) ini, pihak manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan 
pembicaraan dengan para pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

 

  



 

114 
 

KEMNAKER MINTA MANAJEMEN GIANT BUKA RUANG DIALOG DENGAN PEKERJA 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan manajemen perusahaan 
ritel, Giant dan serikat pekera/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan yang akan 
dilakukan pengelola pada akhir Juli 2021 nanti. 

Namun, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker pada Jumat (28/5) ini, pihak 
manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan dengan para 
pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

"Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak, 
sehingga kita dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel 
Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya," kata Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada Jumat 
(28/5/2021). 

Menaker Ida mengatakan, pihak Kemnaker akan tetap meminta kepada pihak manajemen untuk 
melakukan berbagai upaya untuk menghidari adanya PHK terhadap para pekerja. 

"Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," kata Menaker Ida. 

Namun jika PHK tetap harus dilakukan, kata Menaker Ida, Pemerintah berharap penyelesaian 
hubungan kerja diselesaikan secara musyawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha 
dengan pekerja untuk menyelesaikannya dengan baik. 

"Namun bila berbagai upaya untuk menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada 
pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi 
pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak pekerja wajib dipernuhi oleh phak 
manajemen," kata Menaker Ida. 

Selain itu, kata Menaker Ida, pihak manajemen juga bisa memberikan opsi agar para pekerja 
yang akan ter-PHK memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan- perusahaan lain yang 
masih dalam naungan PT Hero Supermarket Tbk., seperti IKEA, Supermaket Hero, atau 
Guardian. 

"Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, 
up skilling bagi para pekerja yang ter PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai 
Laihan Kerja (BLK). Kita juga ada progam wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para 
pekerja," kata Menaker Ida. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi 
dengan kembali mengundang kedua belah pihak, sehingga kita dapat memperoleh penjelasan 
yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib 
para pekerjanya ke depannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bila berbagai upaya untuk menghindari PHK 
tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan agar 
menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak 
pekerja wajib dipernuhi oleh phak manajemen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita juga ada progam wirausaha mandiri yang 
bisa dimanfaatkan para pekerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan meminta manajemen Giant dan serikat pekerja/serikat buruh 
untuk membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan pengelola pada akhir Juli 2021 
nanti. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangannya mengatakan pihaknya di 
Kemnaker telah berusaha memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak. 

 

MENAKER MINTA MANAJEMEN GIANT BUKA RUANG DIALOG DENGAN PEKERJA 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan meminta manajemen Giant dan serikat 
pekerja/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan pengelola 
pada akhir Juli 2021 nanti. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangannya mengatakan pihaknya di 
Kemnaker telah berusaha memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak. 
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Namun, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker pada Jumat (28/5/2021) ini, pihak 
manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan dengan para 
pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

"Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak, 
sehingga kita dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel 
Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya," kata Ida Fauziyah, 
di Jakarta pada Jumat (28/5/2021). 

Menaker Ida mengatakan, pihak Kemnaker akan tetap meminta kepada pihak manajemen untuk 
melakukan berbagai upaya untuk menghidari adanya PHK terhadap para pekerja. 

Namun jika PHK tetap harus dilakukan, pemerintah berharap penyelesaian hubungan kerja 
diselesaikan secara musyawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha dengan pekerja 
untuk menyelesaikannya dengan baik. 

"Bila berbagai upaya untuk menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada pilihan 
lain, Pemerintah pun meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja 
sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak pekerja wajib dipernuhi oleh phak manajemen," 
kata Menaker Ida. 

Disebutkan Menaker bahwa manajemen Giant juga bisa memberikan opsi agar para pekerja yang 
akan ter-PHK memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan lain yang masih 
dalam naungan PT Hero Supermarket Tbk. 

Contohnya seperti IKEA, Supermaket Hero, atau Guardian. 

Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, 
up skilling bagi para pekerja yang ter PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai 
Laihan Kerja (BLK). 

"Kita juga ada progam wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja," kata Menaker 
Ida. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi 
dengan kembali mengundang kedua belah pihak, sehingga kita dapat memperoleh penjelasan 
yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib 
para pekerjanya ke depannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

 

Ringkasan 

Penutupan seluruh gerai Giant di Indonesia membuat ribuan karyawan terancam di PHK . 
Berdasarkan data yang Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dari Serikat Pekerja 
Hero Supermarket terdapat 7.000 karyawan Giant yang terancam menganggur usai ditutupnya 
gerai Giant Juli 2021. Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan manajemen 
perusahaan ritel, Giant dan serikat pekera/serikat buruh untuk membicarakan rencana 
penutupan yang akan dilakukan pengelola. 

 

7.000 PEKERJA GIANT TERANCAM PHK, MENAKER MINTA PEGAWAI DIPINDAHKAN 
KE HERO DAN IKEA 

JAKARTA - Penutupan seluruh gerai Giant di Indonesia membuat ribuan karyawan terancam di 
PHK . Berdasarkan data yang Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dari Serikat 
Pekerja Hero Supermarket terdapat 7.000 karyawan Giant yang terancam menganggur usai 
ditutupnya gerai Giant Juli 2021. 
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Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan manajemen perusahaan ritel, Giant 
dan serikat pekera/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan 
pengelola. 

Namun, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker pada Jumat (28/5) ini, pihak 
manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan dengan para 
pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

"Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak, 
sehingga kita dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel 
Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya," kata Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada Jumat 
(28/5/2021). 

Ida mengatakan, pihak Kemnaker akan tetap meminta kepada pihak manajemen untuk 
melakukan berbagai upaya untuk menghidari adanya PHK terhadap para pekerja. 

"Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," kata Ida. 
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Judul Manajemen Giant Tak Hadir Diajak Kemnaker Dialog dengan Pekerja 

Nama Media viva.co.id 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1376000-manajemen-giant-tak-
hadir-diajak-kemnaker-dialog-dengan-pekerja 

Jurnalis Raden Jihad Akbar 

Tanggal 2021-05-28 21:46:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi 
dengan kembali mengundang kedua belah pihak 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Sehingga kita dapat memperoleh penjelasan 
yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib 
para pekerjanya ke depannya,” 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) “Kita minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas,” 

 

Ringkasan 

Keputusan penutupan gerai Giant oleh PT Hero Supermarket Tbk (HERO) akhir Juli nanti 
membuat nasib karyawannya terkatung-katung hingga saat ini. Kementerian Ketenagakerjaan 
pun memfasilitasi pertemuan antara manajemen dan serikat pekerja untuk membicarakan hal 
tersebut. Namun, dalam undangan pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker pada hari ini, 
pihak manajemen Giant tidak hadir. Karena mengklaim sedang melakukan pembicaraan dengan 
para pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

 

MANAJEMEN GIANT TAK HADIR DIAJAK KEMNAKER DIALOG DENGAN PEKERJA 

Keputusan penutupan gerai Giant oleh PT Hero Supermarket Tbk (HERO) akhir Juli nanti 
membuat nasib karyawannya terkatung-katung hingga saat ini. Kementerian Ketenagakerjaan 
pun memfasilitasi pertemuan antara manajemen dan serikat pekerja untuk membicarakan hal 
tersebut. 

Namun, dalam undangan pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker pada hari ini, pihak 
manajemen Giant tidak hadir. Karena mengklaim sedang melakukan pembicaraan dengan para 
pekerja untuk mencari solusi terbaik. 
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“Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak," 
ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dikutip dari keterangannya, Jumat, 28 Mei 2021. 

Ida menegaskan, penjelasan dari manajemen Giant mengenai rencana ke depan setelah 
penutupan tersebut harus jelas. Agar memberikan kepastian kepada para karyawan. 

"Sehingga kita dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel 
Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya,” tambahnya. 

Lebih lanjut Ida mengatakan, Kemnaker akan tetap meminta kepada pihak manajemen untuk 
melakukan berbagai upaya terbaik. Khususnya untuk menghindari adanya PHK terhadap para 
pekerja. 

“Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas,” ungkapnya. 

Seperti diketahui, Hero akan menutup semua gerai Giant Supermarket pada akhir Juli 2021. 
Sisanya, sebanyak lima gerai Giant akan diubah menjadi IKEA dan yang lainnya dipertimbangkan 
untuk diubah menjadi gerai Hero Supermarket. 

Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk, Patrik Lindvall menjelaskan, langkah ini dilakukan 
untuk menindaklanjuti strategi atas seluruh lini bisnis perusahaan. 

Pihaknya akan memfokuskan bisnisnya ke merek dagang IKEA, Guardian, dan Hero 
Supermarket, yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan Giant. 
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Judul Kemnaker Minta Manajemen Giant Buka Ruang Dialog dengan Pekerja 

Nama Media jpnn.com 
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Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/kemnaker-minta-manajemen-giant-buka-
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Jurnalis boy 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Termasuk mengenai kejelasan nasib para 
pekerjanya ke depan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Namun, bila berbagai upaya untuk 
menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada pilihan lain, pemerintah pun meminta 
perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta 
hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh phak manajemen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan 
opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, up skilling bagi para pekerja yang ter PHK 
untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK). Kami juga ada progam 
wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memfasilitasi pertemuan manajemen Giant, dan 
serikat pekera/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan 
pengelola perusahaan ritel pada akhir Juli 2021 nanti. Namun, dalam pertemuan yang digelar di 
kantor Kemnaker pada Jumat (28/5) ini, pihak manajemen Giant berhalangan hadir karena 
sedang melakukan pembicaraan dengan para pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

 

KEMNAKER MINTA MANAJEMEN GIANT BUKA RUANG DIALOG DENGAN PEKERJA 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memfasilitasi pertemuan 
manajemen Giant, dan serikat pekera/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan 
yang akan dilakukan pengelola perusahaan ritel pada akhir Juli 2021 nanti. 
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Namun, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker pada Jumat (28/5) ini, pihak 
manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan dengan para 
pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya tetap akan melanjutkan proses 
fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak sehingga dapat memperoleh 
penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan Giant. 

"Termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depan," kata Ida melalui Siaran Pers 
Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Jumat (28/5). 

Menaker Ida mengatakan Kemnaker akan tetap meminta kepada pihak manajemen melakukan 
berbagai upaya untuk menghidari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para 
pekerja. 

"Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," kata Menaker Ida. 

Namun, Ida menegaskan apabila PHK tetap harus dilakukan, pemerintah berharap penyelesaian 
hubungan kerja diselesaikan secara musyawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha 
dengan pekerja untuk menyelesaikannya dengan baik. 

"Namun, bila berbagai upaya untuk menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada 
pilihan lain, pemerintah pun meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi 
pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh phak 
manajemen," kata Menaker Ida. 

Selain itu, kata Menaker Ida, pihak manajemen juga bisa memberikan opsi agar para pekerja 
yang akan ter-PHK memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan- perusahaan lain yang 
masih dalam naungan PT Hero Supermarket Tbk, seperti IKEA, Supermaket Hero, atau Guardian. 

"Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, 
up skilling bagi para pekerja yang ter PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai Latihan 
Kerja (BLK). Kami juga ada progam wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja," 
kata Menaker Ida. 
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Judul Menaker Minta Giant Jangan Buru-buru PHK Karyawan 

Nama Media detik.com 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5586094/menaker-
minta-giant-jangan-buru-buru-phk-karyawan 
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Tanggal 2021-05-28 21:20:00 
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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 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi 
dengan kembali mengundang kedua belah pihak, sehingga kita dapat memperoleh penjelasan 
yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib 
para pekerjanya ke depannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Namun bila berbagai upaya untuk menghindari 
PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan 
agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-
hak pekerja wajib dipernuhi oleh pihak manajemen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan 
opsi adanya kerja sama program skilling, re-skilling, up-skilling bagi para pekerja yang ter PHK 
untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai Laihan Kerja (BLK). Kita juga ada progam 
wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memfasilitasi pertemuan manajemen 
perusahaan ritel Giant dan serikat pekera/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan 
yang akan dilakukan pengelola pada akhir Juli 2021 nanti. Namun, dalam pertemuan yang digelar 
di kantor Kemnaker pada Jumat (28/5) ini, pihak manajemen Giant berhalangan hadir karena 
sedang melakukan pembicaraan dengan para pekerja untuk mencari solusi terbaik. 
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MENAKER MINTA GIANT JANGAN BURU-BURU PHK KARYAWAN 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memfasilitasi pertemuan manajemen 
perusahaan ritel Giant dan serikat pekera/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan 
yang akan dilakukan pengelola pada akhir Juli 2021 nanti. 

Namun, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker pada Jumat (28/5) ini, pihak 
manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan dengan para 
pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

"Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak, 
sehingga kita dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel 
Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya," kata Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta 
Jumat (28/5/2021). 

Ida menegaskan pihak Kemnaker tetap meminta Giant melakukan berbagai upaya untuk 
menghindari adanya PHK terhadap para pekerja. 

"Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," kata Ida. 

Namun jika PHK tetap harus dilakukan, kata Menaker, pemerintah berharap penyelesaian 
hubungan kerja diselesaikan secara musyawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha 
dengan pekerja untuk menyelesaikannya dengan baik. 

"Namun bila berbagai upaya untuk menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada 
pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi 
pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak pekerja wajib dipernuhi oleh pihak 
manajemen," kata Menaker Ida. 

Ida menambahkan pihak manajemen juga bisa memberikan opsi agar para pekerja Giant yang 
akan kena PHK memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan- perusahaan lain yang masih 
dalam naungan PT Hero Supermarket Tbk, seperti IKEA, Supermaket Hero, atau Guardian. 

"Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan opsi adanya kerja sama program skilling, re-skilling, 
up-skilling bagi para pekerja yang ter PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai 
Laihan Kerja (BLK). Kita juga ada progam wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para 
pekerja," tutur Ida. 
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Judul Menaker Minta Giant Hindari PHK Karyawan 

Nama Media cnnindonesia.com 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210528210456-92-
648120/menaker-minta-giant-hindari-phk-karyawan 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-05-28 21:16:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga, kami dapat memperoleh penjelasan 
yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib 
para pekerjanya ke depannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila berbagai upaya untuk menghindari 
PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada pilihan lain, pemerintah meminta perusahaan agar 
menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak 
pekerja wajib dipenuhi oleh pihak manajemen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga menawarkan opsi adanya kerja 
sama program skilling, reskilling, upskilling bagi para pekerja yang ter-PHK untuk mendapatkan 
pelatihan kerja di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) 

positive - Patrick Lindvall (Direktur Utama PT Hero Supermarket Tbk) Kami terus beradaptasi 
terhadap dinamika pasar dan tren pelanggan yang terus berubah, termasuk menurunnya 
popularitas hypermarket dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, sebuah tren yang juga 
terlihat di pasar global 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta pengelola ritel Giant, yaitu PT Hero 
Supermarket Tbk melakukan berbagai upaya untuk menghindari PHK terhadap para pekerja. 
Rencananya, seluruh ritel Giant akan tutup pada akhir Juli 2021 mendatang. "Kami minta kedua 
belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja 
mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan 
jelas," kata Ida dalam keterangan resmi, Jumat (28/5). 
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MENAKER MINTA GIANT HINDARI PHK KARYAWAN 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta pengelola ritel Giant, yaitu 
PT Hero Supermarket Tbk melakukan berbagai upaya untuk menghindari PHK terhadap para 
pekerja. Rencananya, seluruh ritel Giant akan tutup pada akhir Juli 2021 mendatang. 

"Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," kata Ida dalam keterangan resmi, Jumat (28/5). 

Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi pertemuan antara manajemen Giant dan 
serikat pekerja/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan tersebut. Namun, 
manajemen Giant berhalangan hadir. 

Ia menuturkan Kementerian Ketenagakerjaan akan kembali mengundang kedua belah pihak. 

"Sehingga, kami dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel 
Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya," katanya. 

Namun, lanjutnya, apabila PHK tetap harus dilakukan maka penyelesaian hubungan kerja harus 
diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui dialog antara pengusaha dengan pekerja. 
Selain itu, perusahaan juga wajib memenuhi hak para pekerja. 

"Apabila berbagai upaya untuk menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada pilihan 
lain, pemerintah meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja 
sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh pihak manajemen," 
katanya. 

Selain itu, manajemen juga bisa memberikan opsi agar para pekerja yang menjadi korban PHK 
memiliki kesempatan untuk bekerja di lini bisnis Hero Supermarket lainnya. Misalnya, IKEA, Hero, 
atau Guardian. 

"Kami juga menawarkan opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, upskilling bagi para 
pekerja yang ter-PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai-balai Latihan Kerja (BLK)," 
katanya. 

Sebelumnya, Hero Supermarket mengumumkan bakal menutup seluruh gerai Giant pada akhir 
Juli mendatang. Direktur Utama PT Hero Supermarket Tbk Patrick Lindvall menyebut perusahaan 
akan memfokuskan bisnisnya ke merek dagang lain yang memiliki potensi bertumbuh lebih 
tinggi, seperti IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. 

Menindaklanjuti rencana itu, Hero Group akan mengubah lima gerai Giant menjadi IKEA. Selain 
itu, perusahaan juga mempertimbangkan mengubah sejumlah gerai Giant menjadi gerai Hero 
Supermarket "Kami terus beradaptasi terhadap dinamika pasar dan tren pelanggan yang terus 
berubah, termasuk menurunnya popularitas hypermarket dalam beberapa tahun terakhir di 
Indonesia, sebuah tren yang juga terlihat di pasar global," jelasnya dalam keterangan resmi. 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tetap akan melanjutkan proses dan 
fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak, sehingga kita dapat memperoleh 
penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai 
kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Namun bila berbagai upaya untuk menghindari 
PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan 
agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-
hak pekerja wajib dipenuhi oleh pihak manajemen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan 
opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, up skilling bagi para pekerja yang ter PHK 
untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK). Kita juga ada program 
wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja 

positive - Patrik Lindvall (Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk) Seperti bisnis mumpuni 
lainnya, kami terus beradaptasi terhadap dinamika pasar dan tren pelanggan yang terus 
berubah, termasuk menurunnya popularitas format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir 
di Indonesia; sebuah tren yang juga terlihat di pasar global 

neutral - Patrik Lindvall (Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk) Dalam kurun waktu dua 
tahun, kami menargetkan akan menggandakan empat kali lipat jumlah gerai IKEA kami 
dibanding tahun 2020, serta membuka hingga 100 gerai Guardian baru hingga akhir tahun 2022 

positive - Patrik Lindvall (Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk) Kami sangat berterima 
kasih kepada karyawan kami, pelanggan kami, serta mitra bisnis kami yang telah mendukung 
bisnis Giant selama ini. Kami akan memastikan bahwa proses komunikasi dengan seluruh 
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karyawan kami yang terdampak oleh perubahan ini akan berlangsung dengan penuh empati dan 
rasa hormat 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan RI memfasilitasi pertemuan manajemen perusahaan ritel, Giant 
dan serikat pekerja/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan 
pengelola pada akhir Juli 2021 nanti. Namun, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker 
pada Jumat (28/5) ini, pihak manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan 
pembicaraan dengan para pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

 

CEGAH PHK, MENAKER MINTA MANAJEMEN GIANT BUKA RUANG DIALOG DENGAN 
PEKERJA 

Kementerian Ketenagakerjaan RI memfasilitasi pertemuan manajemen perusahaan ritel, Giant 
dan serikat pekerja/serikat buruh untuk membicarakan rencana penutupan yang akan dilakukan 
pengelola pada akhir Juli 2021 nanti. 

Namun, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker pada Jumat (28/5) ini, pihak 
manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan dengan para 
pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

"Kita tetap akan melanjutkan proses dan fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah 
pihak, sehingga kita dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan 
ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya," kata Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta, Jumat (28/5). 

Menaker Ida mengatakan, pihak Kemnaker akan tetap meminta kepada pihak manajemen untuk 
melakukan berbagai upaya untuk menghindari adanya PHK terhadap para pekerja. 

"Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," ungkapnya. 

Tetapi jika PHK tetap harus dilakukan, pemerintah berharap penyelesaian hubungan kerja 
diselesaikan secara musyawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha dengan pekerja 
untuk menyelesaikannya dengan baik. 

"Namun bila berbagai upaya untuk menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada 
pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi 
pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh pihak 
manajemen," terangnya. 

Selain itu, Menaker Ida berharap pihak manajemen juga bisa memberikan opsi agar para pekerja 
yang akan ter-PHK memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan- perusahaan lain yang 
masih dalam naungan PT Hero Supermarket Tbk. Seperti IKEA, Supermaket Hero, atau Guardian. 

"Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, 
up skilling bagi para pekerja yang ter PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai Latihan 
Kerja (BLK). Kita juga ada program wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja," 
sebutnya. 
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Penutupan Giant Sebelumnya, PT Hero Supermarket Tbk. (HERO Group) mengumumkan akan 
memfokuskan bisnisnya ke merek dagang IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket yang memiliki 
potensi pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan Giant. Ini disebabkan sektor peralatan rumah 
tangga, kesehatan dan kecantikan, serta keperluan sehari-hari untuk kelas atas memiliki potensi 
pertumbuhan yang tinggi. 

"Seperti bisnis mumpuni lainnya, kami terus beradaptasi terhadap dinamika pasar dan tren 
pelanggan yang terus berubah, termasuk menurunnya popularitas format hypermarket dalam 
beberapa tahun terakhir di Indonesia; sebuah tren yang juga terlihat di pasar global," ujar 
Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk Patrik Lindvall dalam keterangan tertulis di Jakarta, 
Selasa (25/5). 

"Dalam kurun waktu dua tahun, kami menargetkan akan menggandakan empat kali lipat jumlah 
gerai IKEA kami dibanding tahun 2020, serta membuka hingga 100 gerai Guardian baru hingga 
akhir tahun 2022," tambahnya. 

Sebagai bagian dari fokus baru ini, PT Hero Supermarket Tbk. akan mengubah hingga lima gerai 
Giant menjadi IKEA, yang diharapkan dapat menambah aksesibilitas bagi pelanggan. 

Gerai Giant lainnya akan dengan berat hati ditutup pada akhir Juli 2021, walaupun negosiasi 
terkait potensi pengalihan kepemilikan sejumlah gerai Giant kepada pihak ketiga masih 
berlangsung. 

Selain itu, PT Hero Supermarket Tbk. juga sedang mempertimbangkan untuk mengubah 
sejumlah gerai Giant menjadi Hero Supermarket. 

"Kami sangat berterima kasih kepada karyawan kami, pelanggan kami, serta mitra bisnis kami 
yang telah mendukung bisnis Giant selama ini. Kami akan memastikan bahwa proses komunikasi 
dengan seluruh karyawan kami yang terdampak oleh perubahan ini akan berlangsung dengan 
penuh empati dan rasa hormat," ungkapnya. 

[idr] Penutupan Giant. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi 
dengan kembali mengundang kedua belah pihak, sehingga kita dapat memperoleh penjelasan 
yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib 
para pekerjanya ke depannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita minta kedua belah pihak untuk 
mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana 
penutupan Giant ini. Semua hal harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Namun bila berbagai upaya untuk menghindari 
PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan 
agar menjamin pembayaran hak-hak bagi pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-
hak pekerja wajib dipenuhi oleh pihak manajemen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan 
opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, up skilling bagi para pekerja yang ter PHK 
untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK). Kita juga ada program 
wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja 

positive - Patrik Lindvall (Presdir PT Hero Supermarket Tbk) Seperti bisnis mumpuni lainnya, 
kami terus beradaptasi terhadap dinamika pasar dan tren pelanggan yang terus berubah, 
termasuk menurunnya popularitas format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir di 
Indonesia; sebuah tren yang juga terlihat di pasar global 

neutral - Patrik Lindvall (Presdir PT Hero Supermarket Tbk) Dalam kurun waktu dua tahun, kami 
menargetkan akan menggandakan empat kali lipat jumlah gerai IKEA kami dibanding tahun 
2020, serta membuka hingga 100 gerai Guardian baru hingga akhir tahun 2022 

positive - Patrik Lindvall (Presdir PT Hero Supermarket Tbk) Kami sangat berterima kasih kepada 
karyawan kami, pelanggan kami, serta mitra bisnis kami yang telah mendukung bisnis Giant 
selama ini. Kami akan memastikan bahwa proses komunikasi dengan seluruh karyawan kami 
yang terdampak oleh perubahan ini akan berlangsung dengan penuh empati dan rasa hormat 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memfasilitasi pertemuan manajemen Giant 
dan serikat pekerja. Hal ini terkait rencana penutupan Giant di akhir Juli 2021. Namun, dalam 
pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker pada Jumat 28 Mei 2021, pihak manajemen Giant 
berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan dengan para pekerja untuk mencari 
solusi terbaik. 

 

MENAKER MINTA MANAJEMEN GIANT PINDAHKAN PEKERJA YANG KENA PHK KE 
HERO DAN IKEA 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memfasilitasi pertemuan manajemen 
Giant dan serikat pekerja. Hal ini terkait rencana penutupan Giant di akhir Juli 2021. 

Namun, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemnaker pada Jumat 28 Mei 2021, pihak 
manajemen Giant berhalangan hadir karena sedang melakukan pembicaraan dengan para 
pekerja untuk mencari solusi terbaik. 

"Kita tetap akan melanjutkan proses fasilitasi dengan kembali mengundang kedua belah pihak, 
sehingga kita dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai rencana penutupan ritel 
Giant ini, termasuk mengenai kejelasan nasib para pekerjanya ke depannya," kata Ida Fauziyah 
di Jakarta, Jumat (28/5/2021). 

Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker akan tetap meminta kepada pihak manajemen untuk 
melakukan berbagai upaya untuk menghidari adanya PHK terhadap para pekerja. 

"Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak 
manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini. Semua hal harus 
dikomunikasikan dengan baik dan jelas," ungkapnya. 

Tetapi jika PHK tetap harus dilakukan, Pemerintah berharap penyelesaian hubungan kerja 
diselesaikan secara musyawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha dengan pekerja 
untuk menyelesaikannya dengan baik. 

"Namun bila berbagai upaya untuk menghindari PHK tetap tidak bisa dihindari, dan tidak ada 
pilihan lain, Pemerintah pun meminta perusahaan agar menjamin pembayaran hak-hak bagi 
pekerja sepenuhnya. Pemerintah meminta agar hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh pihak 
manajemen," terangnya. 

Selain itu, Menaker Ida berharap pihak manajemen juga bisa memberikan opsi agar para pekerja 
yang akan ter-PHK memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan lain yang 
masih dalam naungan PT Hero Supermarket Tbk. Seperti IKEA, Supermaket Hero, atau Guardian. 

"Tak hanya itu, Kemnaker juga menawarkan opsi adanya kerja sama program skilling, reskilling, 
up skilling bagi para pekerja yang ter PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai Latihan 
Kerja (BLK). Kita juga ada program wirausaha mandiri yang bisa dimanfaatkan para pekerja," 
sebutnya. 

Sebelumnya, PT Hero Supermarket Tbk. (HERO Group) mengumumkan akan memfokuskan 
bisnisnya ke merek dagang IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket yang memiliki potensi 
pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan Giant. Ini disebabkan sektor peralatan rumah tangga, 
kesehatan dan kecantikan, serta keperluan sehari-hari untuk kelas atas memiliki potensi 
pertumbuhan yang tinggi. 
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"Seperti bisnis mumpuni lainnya, kami terus beradaptasi terhadap dinamika pasar dan tren 
pelanggan yang terus berubah, termasuk menurunnya popularitas format hypermarket dalam 
beberapa tahun terakhir di Indonesia; sebuah tren yang juga terlihat di pasar global," ujar 
Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk Patrik Lindvall dalam keterangan tertulis di Jakarta, 
Selasa (25/5). 

"Dalam kurun waktu dua tahun, kami menargetkan akan menggandakan empat kali lipat jumlah 
gerai IKEA kami dibanding tahun 2020, serta membuka hingga 100 gerai Guardian baru hingga 
akhir tahun 2022," tambahnya. 

Sebagai bagian dari fokus baru ini, PT Hero Supermarket Tbk. akan mengubah hingga lima gerai 
Giant menjadi IKEA, yang diharapkan dapat menambah aksesibilitas bagi pelanggan. 

Gerai Giant lainnya akan dengan berat hati ditutup pada akhir Juli 2021, walaupun negosiasi 
terkait potensi pengalihan kepemilikan sejumlah gerai Giant kepada pihak ketiga masih 
berlangsung. 

Selain itu, PT Hero Supermarket Tbk. juga sedang mempertimbangkan untuk mengubah 
sejumlah gerai Giant menjadi Hero Supermarket. 

"Kami sangat berterima kasih kepada karyawan kami, pelanggan kami, serta mitra bisnis kami 
yang telah mendukung bisnis Giant selama ini. Kami akan memastikan bahwa proses komunikasi 
dengan seluruh karyawan kami yang terdampak oleh perubahan ini akan berlangsung dengan 
penuh empati dan rasa hormat," ungkapnya. 

Reporter: sulaeman Sumber: Merdeka.com. 
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Narasumber 

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Saya mendapatkan informasi dari Ketua 
Umum Serikat Pekerja Hero Supermarket yang memang itu adalah anggota saya di ASPEK 
Indonesia menyampaikan seluruh sisanya ini kurang lebih 7.000 seluruhnya akan di-PHK 

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Memang kemudian ada negosiasi dengan 
serikat pekerjanya akan ditempatkan di Hero dan IKEA tapi itu hanya 5 gerai. Jadi sebenarnya 
tidak ngangkat juga, berapa orang sih dari 7.000 itu yang kemudian disalurkan ke bisnis-bisnis 
lain di Giant ya artinya tidak signifikan 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Menaker agar mengambil langkah hampir 3.000 orang 
karyawan Giant di seluruh Indonesia ada 80 store itu akan tutup pasti tutup Juni 2021. Apa 
langkah pemerintah kita belum dengar 

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Informasi terkini akan mengembangkan store baru beberapa 
store baru. Sehingga (seharusnya) mendekati 75% (pekerja PHK) terserap di 3 unit grup (IKEA, 
HERO Supermarket, dan Guardian) 

neutral - Diky Risbianto (Head of Corporte and Consumer Affair PT Hero Supermatket Tbk) Kami 
melihat potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dari IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Kami 
akan memfokuskan investasi kami dalam proses pengembangan ketiga brand tersebut 

neutral - Diky Risbianto (Head of Corporte and Consumer Affair PT Hero Supermatket Tbk) 
Berdasarkan tinjauan strategis perusahaan, kami melihat peralihan konsumen Indonesia dari 
format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, kami melihat potensi 
pertumbuhan yang baik dan performa positif di sektor layanan furnitur rumah tangga yang 
disediakan IKEA 

neutral - Diky Risbianto (Head of Corporte and Consumer Affair PT Hero Supermatket Tbk) 
Kecantikan dan kesehatan melalui Guardian, serta pasar premium untuk kebutuhan sehari-hari 
melalui Hero Supermarket 

neutral - Diky Risbianto (Head of Corporte and Consumer Affair PT Hero Supermatket Tbk) Kami 
ingin mengklarifikasi bahwa hal ini tidak akurat. Pengumuman kami dengan jelas menyampaikan 
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kami sedang memfokuskan investasi kami untuk menggandakan 4 kali lipat jumlah gerai IKEA 
kami dibanding tahun 2020 dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, serta membuka hingga 100 
gerai Guardian baru hingga akhir tahun 2022 

 

Ringkasan 

Mulai Juli 2021 mendatang, seluruh gerai Giant bakal tutup permanen. Total ada 395 gerai Giant 
yang bakal ditutup. Keputusan itu tentu berdampak kepada karyawan. Menurut data Asosiasi 
Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dari Serikat Pekerja Hero Supermarket, total 
karyawan Giant yang terancam PHK mencapai sekitar 7.000 orang. 

 

GIANT TUTUP PERMANEN, RIBUAN BURUH DISEBUT KENA PHK 

Mulai Juli 2021 mendatang, seluruh gerai Giant bakal tutup permanen. Total ada 395 gerai Giant 
yang bakal ditutup. Keputusan itu tentu berdampak kepada karyawan. 

Menurut data Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dari Serikat Pekerja Hero 
Supermarket, total karyawan Giant yang terancam PHK mencapai sekitar 7.000 orang. 

"Saya mendapatkan informasi dari Ketua Umum Serikat Pekerja Hero Supermarket yang 
memang itu adalah anggota saya di ASPEK Indonesia menyampaikan seluruh sisanya ini kurang 
lebih 7.000 seluruhnya akan di-PHK," ujar Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat dalam 
konferensi pers virtual, Jumat (28/5/2021). 

Meski sudah ada kesepakatan dari manajemen perusahaan bahwa karyawan-karyawan itu akan 
dipekerjakan di gerai lain seperti IKEA dan Hero Supermaket. Akan tetapi, Mirah meyakini tak 
semua buruh tersebut dapat terserap di gerai-gerai lain. 

"Memang kemudian ada negosiasi dengan serikat pekerjanya akan ditempatkan di Hero dan 
IKEA tapi itu hanya 5 gerai. Jadi sebenarnya tidak ngangkat juga, berapa orang sih dari 7.000 
itu yang kemudian disalurkan ke bisnis-bisnis lain di Giant ya artinya tidak signifikan," katanya. 

Di kesempatan serupa, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 
memprediksi ada sekitar 3.000 pekerja Giant yang terancam menganggur. Untuk itu, ia 
mengimbau Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk bisa segera mengambil tindakan agar 
tidak terjadi lonjakan pengangguran yang besar di Indonesia. 

"Menaker agar mengambil langkah hampir 3.000 orang karyawan Giant di seluruh Indonesia ada 
80 store itu akan tutup pasti tutup Juni 2021. Apa langkah pemerintah kita belum dengar," imbau 
Said. 

Said juga berharap manajemen Hero Group yang menaungi Hypermart Giant itu bisa benar-
benar menetapi janjinya soal penyerapan karyawan yang mengalami PHK untuk kembali bekerja 
di lini bisnis lain di bawah kelolaan perusahaan ritel tersebut. Ia berharap 75% karyawan yang 
kena PHK bisa terserap di seluruh gerai baru Hero Group. 

"Informasi terkini akan mengembangkan store baru beberapa store baru. Sehingga (seharusnya) 
mendekati 75% (pekerja PHK) terserap di 3 unit grup (IKEA, HERO Supermarket, dan Guardian)," 
sambungnya. 

Manajemen Hero beri penjelasan soal alasan Giant tutup di halaman berikutnya PT Hero 
Supermarket Tbk mengungkap alasannya menutup seluruh gerai Giant. Menurut Head of 
Corporate and Consumer Affairs Diky Risbianto, perusahaan induk Giant itu mau fokus 
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mengembangkan IKEA, Guardian, hingga Hero Supermarket. Sebab, potensi pertumbuhan dari 
tiga brand tersebut lebih tinggi dibandingkan Giant. 

"Kami melihat potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dari IKEA, Guardian, dan Hero 
Supermarket. Kami akan memfokuskan investasi kami dalam proses pengembangan ketiga brand 
tersebut," ungkap Diky kepada detikcom, Rabu (26/5/2021). 

Diky mengatakan perusahaan sudah melakukan peninjauan strategis perusahaan, hasilnya pola 
belanja konsumen sudah beralih dari format hypermarket macam Giant. 

Diky menilai justru potensi pertumbuhan yang baik dengan performa positif terdapat pada bisnis 
layanan furnitur rumah tangga, kecantikan dan kesehatan, dan pasar premium kebutuhan 
sehari-hari. Ketiganya ada di IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. 

"Berdasarkan tinjauan strategis perusahaan, kami melihat peralihan konsumen Indonesia dari 
format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, kami melihat potensi 
pertumbuhan yang baik dan performa positif di sektor layanan furnitur rumah tangga yang 
disediakan IKEA," papar Diky. 

"Kecantikan dan kesehatan melalui Guardian, serta pasar premium untuk kebutuhan sehari-hari 
melalui Hero Supermarket," lanjutnya. 

Di sisi lain, Diky pun meluruskan kesimpang-siuran isu yang beredar soal rencana penutupan 
gerai Giant tersebut. Sebagaimana diketahui, belakangan muncul anggapan yang menyebut 
alasan Giant ditutup permanen karena investor telah mengurangi investasi mereka dari PT Hero 
Supermarket Tbk. 

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa hal ini tidak akurat. Pengumuman kami dengan jelas 
menyampaikan kami sedang memfokuskan investasi kami untuk menggandakan 4 kali lipat 
jumlah gerai IKEA kami dibanding tahun 2020 dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, serta 
membuka hingga 100 gerai Guardian baru hingga akhir tahun 2022," tegas kepada detikcom, 
Jumat (28/5/2021). 

Diky memastikan investor PT Hero Supermarket Tbk tetap berkomitmen ke pasar Indonesia dan 
optimis bahwa perubahan strategi ini akan membawa prospek perkembangan perusahaan yang 
lebih baik. 
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Indonesia 

Nama Media krjogja.com 

Newstrend Penghargaan Life Time Achievement 

Halaman/URL https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/menaker-beri-
penghargaan-life-time-achievement-bagi-sineas-indonesia/ 

Jurnalis redaksi 
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AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi 
kepada insan film Indonesia yang telah mengabdi sepanjang masa, hidupnya bagi perfilman 
Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) SKKNI perfilman selain sebagai salah satu tolok 
ukur penyiapan SDM berdaya saing, juga sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan mutu 
dari perfilman Indonesia 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan demikian, dapat memberikan 
kontribusi bagi penyerapan pengangguran 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tawarkan juga kerja sama dengan para 
insan film Indonesia untuk membangun BLK Komunitas di berbagai daerah yang membutuhkan 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan anugerah Pekerja 
Film Berdedikasi Sepanjang Masa (life-time achievement award) kepada sejumlah sineas film 
kawakan Indonesia. Penerima anugerah tersebut adalah Eros Djarot, Christine Hakim, Slamet 
Rahardjo, dan George Kamarullah. 

 

MENAKER BERI PENGHARGAAN LIFE-TIME ACHIEVEMENT BAGI SINEAS 
INDONESIA 

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan anugerah 
Pekerja Film Berdedikasi Sepanjang Masa (life-time achievement award) kepada sejumlah sineas 
film kawakan Indonesia. Penerima anugerah tersebut adalah Eros Djarot, Christine Hakim, 
Slamet Rahardjo, dan George Kamarullah. 
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"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada insan film Indonesia yang telah mengabdi 
sepanjang masa, hidupnya bagi perfilman Indonesia," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah di Jakarta, Jumat (28/5/20). Sebelumnya ia telah nonton bareng film "Tjoet Nja' Dhien" 
dengan perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 

Tak hanya itu, Ida juga mengatakan, saat ini Kemnaker juga sedang memproses empat orang 
pekerja film, yakni Eros Djarot, Christine Hakim, Slamet Rahardjo, dan George Kamarullah, 
sebagai penerima sertifikat SKKNI level 9 atau setara profesor dari Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP). Selain itu menegaskan, pesatnya perkembangan industri perfilman memerlukan 
dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten dalam jumlah yang banyak. 

Untuk menciptakan SDM berdaya saing dan kompeten, sudah saatnya dunia perfilman di 
Indonesia menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). "SKKNI perfilman 
selain sebagai salah satu tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, juga sebagai salah satu 
bentuk upaya meningkatkan mutu dari perfilman Indonesia," tutur Ida. 

Ia mengungkapkan, saat ini industri perfilman menjadi salah satu industri sangat terdampak oleh 
pandemi COVID-19, namun pemerintah cukup optimis upaya pemulihan pada sektor industri ini 
dapat segera dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Jadi, akselerasi upaya untuk 
pemulihan industri perfilman akibat pandemi COVID-19 harus segera dilakukan agar industri 
perfilman dapat kembali bangkit dan terus melesat. 

"Dengan demikian, dapat memberikan kontribusi bagi penyerapan pengangguran," kata Ida 
seraya menambahkan, untuk membantu mengembangkan kompetensi pekerja di sektor 
perfilman pihaknya siap mendukung melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas. Saat 
ini Kemnaker telah memiliki pelatihan bidang perfilman di BLK Padang. 

"Kita tawarkan juga kerja sama dengan para insan film Indonesia untuk membangun BLK 
Komunitas di berbagai daerah yang membutuhkan," ujar Ida. Kemnaker, imbuhnya, juga telah 
meluncurkan 14 daftar standar kompetensi kerja bidang perfilman yang bertujuan untuk menjadi 
tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, dan meningkatkan mutu perfilman Indonesia. 

Mengenai ke-14 SKKNI bidang film tersebut yakni kategori kesenian, hiburan dan rekreasi 
golongan pokok kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas bidang tata kamera film, tata suara 
film, pengeditan film, tata artistik film, penulisan skenario, pemeran film, manajemen produksi 
film, film dokumenter, casting film, penata laga, tata cahaya film, grip, penyutradaraan film dan 
efek visual. (Ful). 
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Judul Manpower minister encourages women's broader role in economic 
recovery 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Pengembangan Potensi dan Talenta Perempuan 

Halaman/URL https://en.antaranews.com/news/175410/manpower-minister-
encourages-womens-broader-role-in-economic-recovery 

Jurnalis redaksi 
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Ukuran 0 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Women are a very important and strategic 
element of the nation not only due to their large numbers but also since they have great potential 
to move the economy 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Economic hardships are being faced today, 
and nearly every sector is experiencing sluggishness due to this pandemic. Women must emerge 
as the economic generators based on the people's economic potential 

 

Ringkasan 

Manpower Minister Ida Fauziyah has encouraged and supported women to don a broader role in 
the endeavors to revive and recover the sluggish economy owing to the impacts of COVID-19. 
"Women are a very important and strategic element of the nation not only due to their large 
numbers but also since they have great potential to move the economy," Fauziyah stated in her 
opening remarks during a virtual Youth Talent Creative Class event held by the Ministry of 
Manpower here on Friday. 

 

MANPOWER MINISTER ENCOURAGES WOMEN'S BROADER ROLE IN ECONOMIC 
RECOVERY 

Jakarta - Manpower Minister Ida Fauziyah has encouraged and supported women to don a 
broader role in the endeavors to revive and recover the sluggish economy owing to the impacts 
of COVID-19. 

"Women are a very important and strategic element of the nation not only due to their large 
numbers but also since they have great potential to move the economy," Fauziyah stated in her 
opening remarks during a virtual Youth Talent Creative Class event held by the Ministry of 
Manpower here on Friday. 



 

139 
 

The minister praised Indonesian women for being tough and tirelessly contributing to progress 
in various sectors of the economy. 

Scores of talented females have emerged as pioneers of the economic movement, she pointed 
out. 

Women have also been active in bringing about various breakthroughs in their works, Fauziyah 
noted. 

The Ministry of Manpower has prioritized developing the potential and talents of Indonesian 
women, as manpower development should be conducted in an inclusive manner. 

Inclusive manpower development can be conducted by offering opportunities and encouraging 
women to boost their creative potential and competence to enable them to play a bigger role in 
driving the economy, both as workers and entrepreneurs. 

"Economic hardships are being faced today, and nearly every sector is experiencing sluggishness 
due to this pandemic. Women must emerge as the economic generators based on the people's 
economic potential," Fauziyah stressed. 

Related news: To develop nation, need women to be game-changers: Indrawati Related news: 
Women instrumental in bolstering familial-level literacy culture EDITED BY INE. 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menilai perempuan Indonesia memiliki 
potensi talenta yang besar. "Ini bukan saja karena saya adalah Menaker perempuan, melainkan 
karena kesadaran bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan secara inkusif," kata 
Ida pada acara Women's Creative Week 2021 secara daring, Jumat (28/5/2021). 

 

MENAKER IDA: PEREMPUAN INDONESIA ULET DAN TANGGUH 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menilai perempuan Indonesia 
memiliki potensi talenta yang besar. 

"Ini bukan saja karena saya adalah Menaker perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa 
pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan secara inkusif," kata Ida pada acara Women's 
Creative Week 2021 secara daring, Jumat (28/5/2021). 

Untuk mewujudkan harapan itu, Kemnaker mencanangkan 9 Lompatan Besar, salah satunya 
adalah pengembangan talenta muda. Terobosan pengembangan talenta muda ini diarahkan 
untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi kreatif generasi millenial dan zelennial menjadi 
talenta muda yang siap menjemput future job yang semakin dinamis dan fleksibel. 

"Hal ini karena sebagaimana kita ketahui, disrupsi dan otomasi yang menjadi akibat dari revolusi 
industri telah berdampak sangat dahsyat dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan," 
ucapnya. 

Adapun terobosan pengembangan talenta muda ini dilakukan dengan beberapa agenda, salah 
satunya mentransformasikan Innovation Room menjadi Talent Hub sebagai wadah bagi talenta 
muda untuk mengembangkan potensi dan skills yang relevan melalui berbagai program pelatihan 
future skills, memperluas kesempatan kerja melalui program Talent Fest dan Tenaga Kerja 
Mandiri. 
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"Dengan memberikan ruang terbuka dan mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi 
kreatif dan kompetensinya, maka mereka dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan 
ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun wirausaha," katanya. 

Program-program itu, katanya, berorientasi pada pola ketenagakerjaan di masa depan yaitu 
membentuk Talent Corner di setiap Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia, serta melakukan 
pemetaan inovator muda dari berbagai bidang melalui kegiatan Talent Scouting. 

"Di sinilah perempuan menjadi bagian penting yang harus difasilitasi dalam mengembangkan 
talentanya," ucapnya. 

Melalui berbagai program dalam agenda pengembangan talenta muda ini, ia pun berharap 
semakin banyak perempuan muda yang muncul sebagai pembaharu yang membawa solusi 
kreatif dan inovatif di berbagai bidang. 

"Saya yakin potensi perempuan Indonesia sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan 
ketangguhannya, perempuan memiliki posisi strategis untuk menjadi bagian penting dalam 
pengembangan bangsa Indonesia ke depannya," ujar Ida 
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Narasumber 

neutral - Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi) Mengenai berapa jumlah TKA yang masuk, Menaker 
yang jawab. Tapi yang saya bisa jawab, begitu investasi makin besar peluang pekerjaan makin 
besar tinggal dilihat dari jenis usahanya apa, jenis investasi apa, apakah padat teknologi atau 
padat karya 

neutral - Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi) Yang saya pahami proses pembangunan investasi 
China ke indonesia lebih banyak ke pembangunan industri smelter di komoditas tambang dan ini 
punya multiplier effect 

 

Ringkasan 

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi terkait banyaknya tenaga kerja asing (TKA) asal 
China yang masuk ke Indonesia yang diklaim mampu mendatangkan investasi. Menurut dia, 
justru peluang investasi yang semakin besar akan menciptakan banyak lapangan kerja. 

 

SOAL TKA CHINA, MENTERI BAHLIL: INVESTASI MAKIN BESAR PELUANG 
PEKERJAAN JUGA MAKIN BESAR 

JAKARTA, - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi terkait banyaknya tenaga kerja asing 
(TKA) asal China yang masuk ke Indonesia yang diklaim mampu mendatangkan investasi. 

Menurut dia, justru peluang investasi yang semakin besar akan menciptakan banyak lapangan 
kerja. 

"Mengenai berapa jumlah TKA yang masuk, Menaker yang jawab. Tapi yang saya bisa jawab, 
begitu investasi makin besar peluang pekerjaan makin besar tinggal dilihat dari jenis usahanya 
apa, jenis investasi apa, apakah padat teknologi atau padat karya," katanya dalam halal bihalal 
virtual bersama awak media, Jumat (28/5/2021). 
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Ia pun menambahkan, investasi China ke Indonesia hingga kini lebih mengarah ke sektor energi 
pertambangan, salah satunya pembangunan smelter. 

Di Indonesia, ada dua perusahaan smelter yang mempekerjakan TKA China yakni PT Virtue 
Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang berlokasi di Sulawesi Tenggara. 

"Yang saya pahami proses pembangunan investasi China ke indonesia lebih banyak ke 
pembangunan industri smelter di komoditas tambang dan ini punya multiplier effect," ucapnya. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, jumlah penggunaan TKA 
terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2019, terdapat 95.168 TKA yang 
bekerja di Indonesia dan turun menjadi 93.374 pada 2020. Hingga Mei 2021, tercatat ada 92.058 
TKA. 

Ia mengungkapkan keberadaan TKA di Indonesia saat ini sebagian besar dalam rangka investasi 
penanaman modal asing. Tujuannya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan 
kesempatan kerja serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional Sejak Januari hingga 
18 Mei 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan izin kerja kepada 
15.750 tenaga kerja asing. 

Bila dirinci berdasarkan jenis usaha yang diterbitkan, untuk jenis usaha jasa terdapat 8.443 data 
TKA yang diterbitkan, industri sebesar 7.113 orang, serta maritim dan pertanian sebesar 204 
orang. 

Sementara, bila dilihat dari level jabatan, level profesional sebanyak 8.482 orang, 
advisor/consultant 4,144 orang, manager sebesar 2.490 orang, direksi 595 orang dan komisaris 
sebanyak 49 orang. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini bukan saja karena saya adalah Menaker 
perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus 
dilakukan secara inkusif 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini karena sebagaimana kita ketahui, 
disrupsi dan otomasi yang menjadi akibat dari revolusi industri telah berdampak sangat dahsyat 
dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan memberikan ruang terbuka dan 
mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi kreatif dan kompetensinya, maka mereka 
dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun 
wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah perempuan menjadi bagian penting 
yang harus difasilitasi dalam mengembangkan talentanya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya yakin potensi perempuan Indonesia 
sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan ketangguhannya, perempuan memiliki posisi 
strategis untuk menjadi bagian penting dalam pengembangan bangsa Indonesia kedepannya 

 

Ringkasan 

Pemerintah memberi perhatian besar bagi kaum perempuan dalam dunia kerja, sehingga ikut 
berkiprah dalam meningkatkan roda perekonomian nasional. "Ini bukan saja karena saya adalah 
Menaker perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus 
dilakukan secara inkusif," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, pada Women's 
Creative Week 2021 secara daring dari Jakarta, Jumat (28/5). 
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PEMERINTAH TINGKATKAN POTENSI PEREMPUAN DI DUNIA KERJA 

Jakarta, - Pemerintah memberi perhatian besar bagi kaum perempuan dalam dunia kerja, 
sehingga ikut berkiprah dalam meningkatkan roda perekonomian nasional. 

"Ini bukan saja karena saya adalah Menaker perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa 
pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan secara inkusif," kata Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziyah, pada Women's Creative Week 2021 secara daring dari Jakarta, Jumat 
(28/5). 

Untuk mewujudkan harapan itu, Kemnaker mencanangkan 9 lompatan besar, salah satunya 
adalah pengembangan talenta muda. Terobosan pengembangan talenta muda ini diarahkan 
untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi kreatif generasi millenial dan zelennial menjadi 
talenta muda yang siap menjemput future job yang semakin dinamis dan fleksibel. 

"Hal ini karena sebagaimana kita ketahui, disrupsi dan otomasi yang menjadi akibat dari revolusi 
industri telah berdampak sangat dahsyat dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan," 
ucapnya. 

Adapun terobosan pengembangan talenta muda ini dilakukan dengan beberapa agenda, salah 
satunya mentransformasikan Innovation Room menjadi Talent Hub sebagai wadah bagi talenta 
muda untuk mengembangkan potensi dan skills yang relevan melalui berbagai program pelatihan 
future skills, memperluas kesempatan kerja melalui program Talent Fest dan Tenaga Kerja 
Mandiri. 

"Dengan memberikan ruang terbuka dan mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi 
kreatif dan kompetensinya, maka mereka dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan 
ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun wirausaha," katanya. 

Program-program itu, sambungnya, berorientasi pada pola ketenagakerjaan di masa depan yaitu 
membentuk Talent Corner di setiap Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia, serta melakukan 
pemetaan inovator muda dari berbagai bidang melalui kegiatan Talent Scouting . 

"Di sinilah perempuan menjadi bagian penting yang harus difasilitasi dalam mengembangkan 
talentanya," ucapnya. 

Melalui berbagai program dalam agenda pengembangan talenta muda ini, ia pun berharap 
semakin banyak perempuan muda yang muncul sebagai pembaharu yang membawa solusi 
kreatif dan inovatif di berbagai bidang. 

"Saya yakin potensi perempuan Indonesia sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan 
ketangguhannya, perempuan memiliki posisi strategis untuk menjadi bagian penting dalam 
pengembangan bangsa Indonesia kedepannya," ujarnya. 

Reporter: Fakhry Arkan Editor: Ibrahim Arsyad 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini bukan saja karena saya adalah Menaker 
perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus 
dilakukan secara inkusif 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini karena sebagaimana kita ketahui, 
disrupsi dan otomasi yang menjadi akibat dari revolusi industri telah berdampak sangat dahsyat 
dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan memberikan ruang terbuka dan 
mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi kreatif dan kompetensinya, maka mereka 
dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun 
wirausaha 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya yakin potensi perempuan Indonesia 
sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan ketangguhannya, perempuan memiliki posisi 
strategis untuk menjadi bagian penting dalam pengembangan bangsa Indonesia ke depannya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) memiliki konsen yang besar untuk mengembangkan potensi dan talenta perempuan. 
Dengan demikian perempuan berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi. "Ini bukan 
saja karena saya adalah Menaker perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa 
pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan secara inkusif," kata Ida pada acara Women's 
Creative Week 2021 secara daring, Jumat (28/5/2021). 
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KEMBANGKAN TALENTA KAUMNYA, MENAKER: INI BUKAN KARENA SAYA 
PEREMPUAN 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki konsen yang besar untuk mengembangkan potensi dan 
talenta perempuan. Dengan demikian perempuan berperan lebih besar dalam menggerakkan 
ekonomi. 

"Ini bukan saja karena saya adalah Menaker perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa 
pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan secara inkusif," kata Ida pada acara Women's 
Creative Week 2021 secara daring, Jumat (28/5/2021). 

"Hal ini karena sebagaimana kita ketahui, disrupsi dan otomasi yang menjadi akibat dari revolusi 
industri telah berdampak sangat dahsyat dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan," 
ucapnya. 

Adapun terobosan pengembangan talenta muda ini dilakukan dengan beberapa agenda, salah 
satunya mentransformasikan Innovation Room menjadi Talent Hub sebagai wadah bagi talenta 
muda untuk mengembangkan potensi dan skills yang relevan melalui berbagai program pelatihan 
future skills, memperluas kesempatan kerja melalui program Talent Fest dan Tenaga Kerja 
Mandiri. 

"Dengan memberikan ruang terbuka dan mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi 
kreatif dan kompetensinya, maka mereka dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan 
ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun wirausaha," katanya. 

Program-program itu, katanya, berorientasi pada pola ketenagakerjaan di masa depan, yaitu 
membentuk Talent Corner di setiap balai latihan kerja di seluruh Indonesia, serta melakukan 
pemetaan inovator muda dari berbagai bidang melalui kegiatan Talent Scouting. 

Melalui berbagai program dalam agenda pengembangan talenta muda ini, Ida pun berharap 
semakin banyak perempuan muda yang muncul sebagai pembaharu yang membawa solusi 
kreatif dan inovatif di berbagai bidang. 

"Saya yakin potensi perempuan Indonesia sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan 
ketangguhannya, perempuan memiliki posisi strategis untuk menjadi bagian penting dalam 
pengembangan bangsa Indonesia ke depannya," ujar Ida. (uka). 
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Judul Natalius Pigai: Menaker Terlihat Amatir 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Tingkat Pengangguran Terbuka 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/natalius-pigai-menaker-terlihat-amatir 

Jurnalis ridha 

Tanggal 2021-05-28 17:36:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengangguran terbuka dibandingkan Agustus 
2020 menurun. Agustus 2020, akibat pandemi jumlah pengangguran menjadi 9,7 juta. 
Alhamdulillah dengan segala cara bisa diturunkan, dengan berkurang 950 ribu 

negative - Natalius Pigai (Mantan Komisioner Komnas HAM) Menaker belajar di mana? Terlihat 
amatir dan tidak paham hitungannya 

negative - Natalius Pigai (Mantan Komisioner Komnas HAM) Kalau hitung pengangguran Februari 
2021, maka compare (bandingkan) dengan Februari 2020 bukan Agustus 2020. Februari 2020 
penganguran terbuka 6,88 juta menjadi 8,75 juta Februari 2021. Malah naik sebesar 1,87 juta 
bukan turun 

 

Ringkasan 

Eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengomentari pernyataan Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah terkait penurunan jumlah pengangguran terbuka Indonesia sekitar 950 ribu orang 
pada Februari 2021. Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, 
Jakarta, Senin (24/5), Ida menjelaskan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mengalami 
penurunan pada Februari 2021 dibandingkan Agustus 2020. 

 

NATALIUS PIGAI: MENAKER TERLIHAT AMATIR 

JAKARTA - Eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengomentari pernyataan Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait penurunan jumlah pengangguran terbuka Indonesia 
sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021. 

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 
(24/5), Ida menjelaskan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mengalami penurunan pada 
Februari 2021 dibandingkan Agustus 2020. 
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"Pengangguran terbuka dibandingkan Agustus 2020 menurun. Agustus 2020, akibat pandemi 
jumlah pengangguran menjadi 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara bisa diturunkan, 
dengan berkurang 950 ribu," kata Ida. 

Terkait hal tersebut, Pigai mempermasalahkan Ida yang membandingkan jumlah pengangguran 
terbuka di Indonesia pada Februari 2021 dengan Agustus 2020. 

"Menaker belajar di mana? Terlihat amatir dan tidak paham hitungannya," kata Pigai melalui 
akunnya di Twitter, Kamis (27/5). 

Menurut Pigai, seharusnya Ida membandingkan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada 
periode yang sama. 

"Kalau hitung pengangguran Februari 2021, maka compare (bandingkan) dengan Februari 2020 
bukan Agustus 2020. Februari 2020 penganguran terbuka 6,88 juta menjadi 8,75 juta Februari 
2021. Malah naik sebesar 1,87 juta bukan turun," tulis Pigai. 
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Judul Menaker Sebut Dampak Revolusi Industri Membuat 'Future Job' Makin 
Dinamis 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Pengembangan Potensi dan Talenta Perempuan 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/menaker-sebut-dampak-revolusi-industri-
membuat-future-job-makin-dinamis 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-05-28 17:21:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini karena sebagaimana kita ketahui 
membuat disrupsi dan otomasi ketenagakerjaan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini bukan saja karena saya menaker 
perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus 
dilakukan secara inkusif 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan memberikan ruang terbuka dan 
mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi kreatif dan kompetensinya, maka mereka 
dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun 
wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker juga melakukan pemetaan inovator 
muda dari berbagai bidang melalui kegiatan Talent Scouting 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah perempuan menjadi bagian penting 
yang harus difasilitasi dalam mengembangkan talentanya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya yakin potensi perempuan Indonesia 
sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan ketangguhannya, perempuan memiliki posisi 
strategis untuk menjadi bagian penting dalam pengembangan bangsa Indonesia kedepannya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan revolusi industri telah berdampak sangat 
dahsyat dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan. "Hal ini karena sebagaimana kita ketahui 
membuat disrupsi dan otomasi ketenagakerjaan," ujar Ida Fauziyah pada acara Women's 
Creative Week 2021 secara daring, Jumat (28/5).di Jakarta, Jumat (28/5). 

Selain itu, Kemnkaer juga memiliki konsen yang besar untuk mengembangkan potensi dan 
talenta perempuan untuk menghadapi dampak tersebut. 
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MENAKER SEBUT DAMPAK REVOLUSI INDUSTRI MEMBUAT 'FUTURE JOB' MAKIN 
DINAMIS 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan revolusi industri telah berdampak 
sangat dahsyat dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan. 

"Hal ini karena sebagaimana kita ketahui membuat disrupsi dan otomasi ketenagakerjaan," ujar 
Ida Fauziyah pada acara Women's Creative Week 2021 secara daring, Jumat (28/5).di Jakarta, 
Jumat (28/5). 

Menurut Ida saat ini Kementerian Ketenagakerjaan melakukan terobosan pengembangan talenta 
muda. 

Langkah itu diarahkan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi kreatif generasi millenial 
dan zelennial menjadi talenta muda yang siap menjemput future job yang makin dinamis dan 
fleksibel. 

Selain itu, Kemnkaer juga memiliki konsen yang besar untuk mengembangkan potensi dan 
talenta perempuan untuk menghadapi dampak tersebut. 

Hal itu agar perempuan berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi. 

"Ini bukan saja karena saya menaker perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa 
pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan secara inkusif," kata Ida. 

Ida mengatakan terobosan pengembangan talenta muda ini dilakukan dengan beberapa agenda. 
Dia membeberkan salah satunya mentransformasikan Innovation Room menjadi Talent Hub 
sebagai wadah bagi talenta muda untuk mengembangkan potensi dan skills yang relevan. 

Perempuan muda akan mendapatkan berbagai program pelatihan future skills, memperluas 
kesempatan kerja melalui program Talent Fest dan Tenaga Kerja Mandiri. 

"Dengan memberikan ruang terbuka dan mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi 
kreatif dan kompetensinya, maka mereka dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan 
ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun wirausaha," katanya. 

Program-program itu, lanjut Ida tersedia di Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia dan 
berorientasi pada pola ketenagakerjaan di masa depan yaitu membentuk Talent Corner. 

"Kemnaker juga melakukan pemetaan inovator muda dari berbagai bidang melalui kegiatan 
Talent Scouting," kata dia. 

"Di sinilah perempuan menjadi bagian penting yang harus difasilitasi dalam mengembangkan 
talentanya," imbuhnya. 

Ida berharap semakin banyak perempuan muda yang muncul sebagai pembaharu yang 
membawa solusi kreatif dan inovatif di berbagai bidang. 

"Saya yakin potensi perempuan Indonesia sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan 
ketangguhannya, perempuan memiliki posisi strategis untuk menjadi bagian penting dalam 
pengembangan bangsa Indonesia kedepannya," ujar Ida Fauziyah . 

(jpnn). 
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Judul Menteri Bahlil: Masuknya Ribuan TKA China Ciptakan Banyak Lapangan 
Kerja 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Kedatangan WNA China 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/menteri-bahlil-masuknya-ribuan-tka-
china-ciptakan-banyak-lapangan-kerja.html 

Jurnalis Merdeka 

Tanggal 2021-05-28 17:15:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) 
Menyangkut tenaga kerja asing, coba cek baik-baik dulu tenaga kerja asing atau investasi China 
yang masuk ke Indonesia menciptakan banyak lapangan pekerjaan 

neutral - Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) 
Tapi kalau saya bisa menjawab adalah, begitu investasinya semakin besar, maka pasti peluang 
lapangan pekerjaan semakin besar juga. Tinggal dilihat dari jenis usahanya apa, jenis 
investasinya apa, apakah dia pada teknologi atau padat karya 

positive - Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM)) Yang saya pahami adalah, proses pembangunan investasi China ke Indonesia itu lebih 
banyaknya pada pembangunan industri smelter terhadap berbagai bermacam komoditas 
tambang yang ada di negara kita. Dan itu pasti mempunyai multiplier effect 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melaporkan, jumlah tenaga kerja asing (TKA) 
asal China yang masuk ke Indonesia hingga 18 Mei 2021 mencapai 8.700 orang. Banyaknya 
jumlah pekerja China itu disebut lantaran besarnya investasi dari Negeri Tirai Bambu. 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri telah menerbitkan izin kerja kepada 15.760 
TKA sepanjang Januari hingga 18 Mei 2021. Selain China, pekerja asing dari negara lain yang 
ramai masuk ke Indonesia yakni dari Korea Selatan dan Jepang. 
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MENTERI BAHLIL: MASUKNYA RIBUAN TKA CHINA CIPTAKAN BANYAK LAPANGAN 
KERJA 

- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melaporkan, jumlah tenaga kerja asing (TKA) 
asal China yang masuk ke Indonesia hingga 18 Mei 2021 mencapai 8.700 orang. Banyaknya 
jumlah pekerja China itu disebut lantaran besarnya investasi dari Negeri Tirai Bambu. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri telah menerbitkan izin kerja kepada 15.760 
TKA sepanjang Januari hingga 18 Mei 2021. Selain China, pekerja asing dari negara lain yang 
ramai masuk ke Indonesia yakni dari Korea Selatan dan Jepang. 

Menanggapi kasus tersebut, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM), Bahlil Lahadalia menuturkan, kedatangan ribuan TKA China tersebut akan berujung 
pada terciptanya banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. 

"Menyangkut tenaga kerja asing, coba cek baik-baik dulu tenaga kerja asing atau investasi China 
yang masuk ke Indonesia menciptakan banyak lapangan pekerjaan," kata Bahlil dalam sesi 
teleconference, Jumat (28/5). 

Terkait jumlah tenaga kerja asing yang masuk, Bahlil menyerahkan data pastinya kepada 
Menaker. Namun menurut jawabannya, China memang menaruh banyak sekali investasi di 
Tanah Air. 

"Tapi kalau saya bisa menjawab adalah, begitu investasinya semakin besar, maka pasti peluang 
lapangan pekerjaan semakin besar juga. Tinggal dilihat dari jenis usahanya apa, jenis 
investasinya apa, apakah dia pada teknologi atau padat karya," tuturnya. 

Sektor Pertambangan Bahlil lantas menyoroti investasi China yang banyak disumbangkan untuk 
sektor pertambangan seperti smelter. Hal itu otomatis akan menciptakan efek berkelanjutan 
(multiplier effect) bagi terciptanya lapangan kerja di Indonesia. 

"Yang saya pahami adalah, proses pembangunan investasi China ke Indonesia itu lebih 
banyaknya pada pembangunan industri smelter terhadap berbagai bermacam komoditas 
tambang yang ada di negara kita. Dan itu pasti mempunyai multiplier effect," urainya. 
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Judul Jurus Jitu Menaker Kembangkan Potensi dan Talenta Perempuan 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Pengembangan Potensi dan Talenta Perempuan 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4568635/jurus-jitu-menaker-
kembangkan-potensi-dan-talenta-perempuan 

Jurnalis Tira Santia 

Tanggal 2021-05-28 16:50:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini bukan saja karena saya adalah Menaker 
perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus 
dilakukan secara inklusif 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini karena sebagaimana kita ketahui, 
disrupsi dan otomasi yang menjadi akibat dari revolusi industri telah berdampak sangat dahsyat 
dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan memberikan ruang terbuka dan 
mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi kreatif dan kompetensinya, maka mereka 
dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun 
wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah perempuan menjadi bagian penting 
yang harus difasilitasi dalam mengembangkan talentanya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya yakin potensi perempuan Indonesia 
sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan ketangguhannya, perempuan memiliki posisi 
strategis untuk menjadi bagian penting dalam pengembangan bangsa Indonesia kedepannya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah, menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan 
memiliki konsen yang besar untuk mengembangkan potensi dan talenta perempuan. Hal itu agar 
perempuan berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi. "Ini bukan saja karena saya 
adalah Menaker perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa pembangunan 
ketenagakerjaan harus dilakukan secara inklusif," kata Menaker Ida pada acara Women's 
Creative Week 2021, Jumat (28/5/2021). 
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JURUS JITU MENAKER KEMBANGKAN POTENSI DAN TALENTA PEREMPUAN 

Jakarta Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah, menyatakan Kementerian 
Ketenagakerjaan memiliki konsen yang besar untuk mengembangkan potensi dan talenta 
perempuan. Hal itu agar perempuan berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi. 

"Ini bukan saja karena saya adalah Menaker perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa 
pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan secara inklusif," kata Menaker Ida pada acara 
Women's Creative Week 2021, Jumat (28/5/2021). 

Untuk mewujudkan harapan itu, Kemnaker mencanangkan 9 lompatan besar, salah satunya 
adalah pengembangan talenta muda. 

Terobosan pengembangan talenta muda ini diarahkan untuk mengelola dan mengoptimalkan 
potensi kreatif generasi millenial dan zelennial menjadi talenta muda yang siap menjemput future 
job yang semakin dinamis dan fleksibel. 

"Hal ini karena sebagaimana kita ketahui, disrupsi dan otomasi yang menjadi akibat dari revolusi 
industri telah berdampak sangat dahsyat dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan," ujarnya. 

Adapun terobosan pengembangan talenta muda ini dilakukan dengan beberapa agenda, salah 
satunya mentransformasikan Innovation Room menjadi Talent Hub. 

Ini sebagai wadah bagi talenta muda untuk mengembangkan potensi dan skills yang relevan, 
melalui berbagai program pelatihan future skills, memperluas kesempatan kerja melalui program 
Talent Fest dan Tenaga Kerja Mandiri. 

"Dengan memberikan ruang terbuka dan mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi 
kreatif dan kompetensinya, maka mereka dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan 
ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun wirausaha," terang Menaker . 

Menurutnya, program-program itu berorientasi pada pola ketenagakerjaan di masa depan yaitu 
membentuk Talent Corner di setiap Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia, serta melakukan 
pemetaan inovator muda dari berbagai bidang melalui kegiatan Talent Scouting. 

"Di sinilah perempuan menjadi bagian penting yang harus difasilitasi dalam mengembangkan 
talentanya," imbuhnya. 

Melalui berbagai program dalam agenda pengembangan talenta muda ini, Menaker berharap 
semakin banyak perempuan muda yang muncul sebagai pembaharu yang membawa solusi 
kreatif dan inovatif di berbagai bidang. 

"Saya yakin potensi perempuan Indonesia sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan 
ketangguhannya, perempuan memiliki posisi strategis untuk menjadi bagian penting dalam 
pengembangan bangsa Indonesia kedepannya," pungkasnya. 
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Judul Ida Fauziyah: Kemnaker Peduli Kembangkan Potensi dan Talenta 
Perempuan 

Nama Media suara.com 

Newstrend Pengembangan Potensi dan Talenta Perempuan 

Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/05/28/164327/ida-fauziyah-
kemnaker-peduli-kembangkan-potensi-dan-talenta-perempuan 

Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-05-28 16:43:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini bukan saja karena saya adalah menaker 
perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus 
dilakukan secara inkusif 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Disrupsi dan otomasi, yang menjadi akibat dari 
revolusi industri telah berdampak sangat dahsyat dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan memberikan ruang terbuka dan 
mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi kreatif dan kompetensinya, maka mereka 
dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun 
wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah perempuan menjadi bagian penting 
yang harus difasilitasi dalam mengembangkan talentanya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya yakin potensi perempuan Indonesia 
sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan ketangguhannya, perempuan memiliki posisi 
strategis untuk menjadi bagian penting dalam pengembangan bangsa Indonesia ke depan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) memiliki kepedulian besar untuk mengembangkan 
potensi dan talenta perempuan, agar perempuan berperan lebih besar dalam menggerakkan 
ekonomi. "Ini bukan saja karena saya adalah menaker perempuan, melainkan karena kesadaran 
bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan secara inkusif," kata Menaker, Ida 
Fauziyah, dalam Women's Creative Week 2021 secara daring, Jumat (28/5/2021). 
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IDA FAUZIYAH: KEMNAKER PEDULI KEMBANGKAN POTENSI DAN TALENTA 
PEREMPUAN 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) memiliki kepedulian besar untuk mengembangkan 
potensi dan talenta perempuan, agar perempuan berperan lebih besar dalam menggerakkan 
ekonomi. 

"Ini bukan saja karena saya adalah menaker perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa 
pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan secara inkusif," kata Menaker, Ida Fauziyah, 
dalam Women's Creative Week 2021 secara daring, Jumat (28/5/2021). 

Untuk mewujudkan harapan itu, Kemnaker mencanangkan 9 lompatan besar, salah satunya 
adalah pengembangan talenta muda. Terobosan pengembangan talenta muda ini diarahkan 
untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi kreatif generasi milenial dan zelenial menjadi 
talenta muda yang siap menjemput future job yang semakin dinamis dan fleksibel. 

"Disrupsi dan otomasi, yang menjadi akibat dari revolusi industri telah berdampak sangat dahsyat 
dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan," ucapnya. 

Terobosan pengembangan talenta muda dilakukan dengan beberapa agenda. Salah satunya 
mentransformasikan Innovation Room menjadi Talent Hub sebagai wadah bagi talenta muda 
untuk mengembangkan potensi dan skills yang relevan melalui berbagai program pelatihan 
future skills, memperluas kesempatan kerja melalui Program Talent Fest dan Tenaga Kerja 
Mandiri. 

"Dengan memberikan ruang terbuka dan mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi 
kreatif dan kompetensinya, maka mereka dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan 
ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun wirausaha," katanya. 

Program-program itu, katanya, berorientasi pada pola ketenagakerjaan di masa depan yaitu 
membentuk Talent Corner di setiap Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia, serta melakukan 
pemetaan inovator muda dari berbagai bidang melalui kegiatan Talent Scouting. 

"Di sinilah perempuan menjadi bagian penting yang harus difasilitasi dalam mengembangkan 
talentanya," ucapnya. 

Melalui berbagai program dalam agenda pengembangan talenta muda ini, ia pun berharap 
semakin banyak perempuan muda yang muncul sebagai pembaharu yang membawa solusi 
kreatif dan inovatif di berbagai bidang. 

"Saya yakin potensi perempuan Indonesia sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan 
ketangguhannya, perempuan memiliki posisi strategis untuk menjadi bagian penting dalam 
pengembangan bangsa Indonesia ke depan," ujarnya. 
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neutral - Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) 
Menyangkut tenaga kerja asing ( TKA ), coba cek baik-baik dulu tenaga kerja asing atau investasi 
China yang masuk ke Indonesia menciptakan banyak lapangan pekerjaan 

neutral - Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) 
Tapi kalau saya bisa menjawab adalah, begitu investasinya semakin besar, maka pasti peluang 
lapangan pekerjaan semakin besar juga. Tinggal dilihat dari jenis usahanya apa, jenis 
investasinya apa, apakah dia pada teknologi atau padat karya 

positive - Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM)) Yang saya pahami adalah, proses pembangunan investasi China ke Indonesia itu lebih 
banyaknya pada pembangunan industri smelter terhadap berbagai bermacam komoditas 
tambang yang ada di negara kita. Dan itu pasti mempunyai multiplier effect 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika dilihat dari perbandingan data jumlah 
TKA yang masuk per Mei tahun 2021 itu turun dibandingkan 2019 dan 2020 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi ada proses yang harus dilalui. Karena 
pada prinsipnya selama pandemi dilarang dengan pengecualian yang sudah saya sampaikan di 
atas 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi 
pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan. Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan 
TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga kerja lokal 

 

Ringkasan 

Jumlah tenaga kerja asing ( TKA ) asal China yang masuk ke Indonesia hingga 18 Mei 2021 
mencapai 8.700 orang. Banyaknya jumlah pekerja China itu disebut lantaran besarnya investasi 
dari Negeri Tirai Bambu. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan izin kerja 
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kepada 15.760 TKA sepanjang Januari hingga 18 Mei 2021. Selain China, pekerja asing dari 
negara lain yang ramai masuk ke Indonesia yakni dari Korea Selatan dan Jepang. 

 

MENTERI INVESTASI: TKA CHINA MASUK INDONESIA CIPTAKAN BANYAK 
LAPANGAN KERJA 

Jakarta - Jumlah tenaga kerja asing ( TKA ) asal China yang masuk ke Indonesia hingga 18 Mei 
2021 mencapai 8.700 orang. Banyaknya jumlah pekerja China itu disebut lantaran besarnya 
investasi dari Negeri Tirai Bambu. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan izin kerja kepada 15.760 TKA 
sepanjang Januari hingga 18 Mei 2021. Selain China, pekerja asing dari negara lain yang ramai 
masuk ke Indonesia yakni dari Korea Selatan dan Jepang. 

Menanggapi kasus tersebut, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) Bahlil Lahadalia menuturkan, kedatangan TKA China tersebut akan berujung pada 
terciptanya banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. 

"Menyangkut tenaga kerja asing ( TKA ), coba cek baik-baik dulu tenaga kerja asing atau 
investasi China yang masuk ke Indonesia menciptakan banyak lapangan pekerjaan," kata Bahlil 
dalam sesi teleconference, Jumat (28/5/2021). 

Terkait jumlah tenaga kerja asing yang masuk, Bahlil menyerahkan data pastinya kepada 
Menaker. Namun menurut jawabannya, China memang menaruh banyak sekali investasi di 
Tanah Air. 

"Tapi kalau saya bisa menjawab adalah, begitu investasinya semakin besar, maka pasti peluang 
lapangan pekerjaan semakin besar juga. Tinggal dilihat dari jenis usahanya apa, jenis 
investasinya apa, apakah dia pada teknologi atau padat karya," tuturnya. 

Bahlil lantas menyoroti investasi China yang banyak disumbangkan untuk sektor pertambangan 
seperti smelter. Hal itu otomatis akan menciptakan efek berkelanjutan ( multiplier effect ) bagi 
terciptanya lapangan kerja di Indonesia. 

"Yang saya pahami adalah, proses pembangunan investasi China ke Indonesia itu lebih 
banyaknya pada pembangunan industri smelter terhadap berbagai bermacam komoditas 
tambang yang ada di negara kita. Dan itu pasti mempunyai multiplier effect," urainya. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, memastikan bahwa moratorium pemberian 
izin baru untuk penggunaan TKA selama pandemi COVID-19 masih berlaku. Namun, terdapat 
pengecualian bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital 
strategis/nasional. 

Pengecualian itu harus berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari 
kementerian/lembaga terkait, sepanjang mengikuti protokol kesehatan. Pengecualian juga dapat 
diberikan kepada TKA yang sudah diperkerjakan dan masih berada di wilayah Indonesia, yang 
dapat diperpanjang berdasarkan permohonan pengajuan dari pemberi kerja. 

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah penggunaan tenaga kerja asing (TKA) 
terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hingga Mei 2021, tercatat ada 92.058 
TKA. Pada 2019 terdapat 95.168 TKA yang bekerja di Indonesia dan turun menjadi 93.374 pada 
2020. 
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"Jika dilihat dari perbandingan data jumlah TKA yang masuk per Mei tahun 2021 itu turun 
dibandingkan 2019 dan 2020," kata Menaker Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di 
Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/5). 

Dalam Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Esthelita Runtuwene (F-Nasdem), 
Menaker Ida juga menjelaskan alur proses permohonan izin kerja TKA sebelum masa pandemi 
dan selama masa pandemi COVID-19. 

Sebelum kondisi COVID-19, perusahaan yang akan mempekerjakan TKA harus mengurus izin ke 
Kemnaker terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke Ditjen Imigrasi. Sedangkan selama masa 
pandemi COVID-19, pemberi kerja (perusahaan) pengguna jasa TKA harus mengajukan 
permohonan ke PSN dan obyek vital strategis/nasional untuk mendapatkan pertimbangan atau 
izin khusus tertulis dari K/L. Kemudian izin tersebut dilanjutkan ke Kemnaker dan terakhir ke 
Ditjen Imigrasi. 

" Jadi ada proses yang harus dilalui. Karena pada prinsipnya selama pandemi dilarang dengan 
pengecualian yang sudah saya sampaikan di atas," kata Menaker Ida Fauziyah. 

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini, 
sebagian besar diperlukan dalam rangka investasi penanaman modal asing. Tujuannya untuk 
menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta percepatan 
pembangunan infrastruktur nasional. 

"Jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan. 
Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga 
kerja lokal," ujarnya. 

 

 

 

  



 

161 
 

Judul 7000 Karyawan Giant Di PHK, Tidak Semua Bisa Ditempatkan di Hero 
Supermarket dan IKEA 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/05/28/7000-karyawan-giant-
di-phk-tidak-semua-bisa-ditempatkan-di-hero-supermarket-dan-ikea 

Jurnalis Muhammad Barir 

Tanggal 2021-05-28 16:35:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Saya mendapatkan informasi dari ketua 
umum serikat pekerja Hero Supermarket yang memang itu adalah anggota saya di ASPEK 
Indonesia, seluruh sisanya ini kurang lebih 7.000 [karyawan] seluruhnya akan di PHK. Jadi tidak 
akan ada Giant lagi 

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kami meminta manajemen untuk terbuka, 
transparan. Jadi jangan hanya menyampaikan rugi saja, Begini logikanya, mereka berinvestasi 
di Indonesia bertahun-tahun, puluhan tahun, kemudian ketika menyatakan rugi hanya dalam 
waktu 1 tahun, tidak fair. Tidak fair bahwa mereka kemudian menutup gerainya dengan gagah 
berani, tanpa memandang lagi bagaimana mereka nanti setelah ini di situasi yang sulit ini 
mendapatkan pekerjaan atau tidak 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) [Pembayaran hak buruh] Tidak boleh menggunakan 
omnibus law, karena serikat pekerja Hero Group dengan Manajemen Hero Group sudah mengikat 
perjanjian yang disebut perjanjian kerja bersama (PKB). PKB menurut UU nomor 13 tahun 2003 
setara nilainya dengan UU itu sendiri. Dengan demikian bilamana manajemen menyimpang dari 
PKB, berarti sama saja melanggar UU 

 

Ringkasan 

Semua gerai Giant di Indonesia akan ditutup pada akhir 2021. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja 
(ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat pun mengatakan akan ada sekitar 7.000 karyawan yang 
terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penutupan ini. "Saya 
mendapatkan informasi dari ketua umum serikat pekerja Hero Supermarket yang memang itu 
adalah anggota saya di ASPEK Indonesia, seluruh sisanya ini kurang lebih 7.000 [karyawan] 
seluruhnya akan di PHK. Jadi tidak akan ada Giant lagi," ujar Mirah dalam konferensi pers, Jumat 
(28/5). 
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7000 KARYAWAN GIANT DI PHK, TIDAK SEMUA BISA DITEMPATKAN DI HERO 
SUPERMARKET DAN IKEA 

, JAKARTA- Semua gerai Giant di Indonesia akan ditutup pada akhir 2021. Presiden Asosiasi 
Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat pun mengatakan akan ada sekitar 7.000 
karyawan yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penutupan ini. 

"Saya mendapatkan informasi dari ketua umum serikat pekerja Hero Supermarket yang memang 
itu adalah anggota saya di ASPEK Indonesia, seluruh sisanya ini kurang lebih 7.000 [karyawan] 
seluruhnya akan di PHK. Jadi tidak akan ada Giant lagi," ujar Mirah dalam konferensi pers, Jumat 
(28/5). 

Mirah mengatakan, manajemen dan serikat pekerja sudah melakukan negosiasi terkait hal ini, 
dan karyawan yang mengalami PHK tersebut akan ditempatkan di Hero Supermarket dan IKEA. 
Namun, Mirah menilai hal ini tidak akan cukup mengingat hanya 5 gerai yang tersedia untuk 
menampung karyawan tersebut. 

Menurut Mirah, Giant sudah melakukan PHK terhadap kurang lebih 7.000 karyawan sejak 2 tahun 
lalu. Menurut Mirah, manajemen berargumen bahwa hal ini disebabkan Giant yang sudah 
merugi. 

Alasan PHK kali ini pun disebabkan kerugian yang ditanggung Giant sudah mencapai Rp 1 triliun 
sejak 2 tahun lalu, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19. Meski begitu, Mirah pun 
meminta agar Manajemen Giant transparan terkait dengan alasan PHK. 

"Kami meminta manajemen untuk terbuka, transparan. Jadi jangan hanya menyampaikan rugi 
saja, Begini logikanya, mereka berinvestasi di Indonesia bertahun-tahun, puluhan tahun, 
kemudian ketika menyatakan rugi hanya dalam waktu 1 tahun, tidak fair. Tidak fair bahwa 
mereka kemudian menutup gerainya dengan gagah berani, tanpa memandang lagi bagaimana 
mereka nanti setelah ini di situasi yang sulit ini mendapatkan pekerjaan atau tidak," terang Mirah. 

Mirah juga mengatakan, hingga saat ini serikat pekerja di Giant masih melakukan negosiasi 
terkait hal ini. Dia juga mengatakan persoalan ini akan disampaikan pada Kementerian 
Ketenagakerjaan. 

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar 
pemerintah mengambil langkah atas persoalan ini. Tak hanya pada pemerintah, dia juga 
meminta pengusaha atau manajemen Giant turut mengambil langkah. 

Beberapa langkah tersebut pertama, meminta manajemen menyerap pekerja yang di PHK ke 
unit usaha Hero Group. Dia berharap, serapan tenaga kerja yang di PHK tersebut bisa mendekati 
75%. 

Dia juga meminta agar manajemen memastikan hak-hak buruh diberikan, khususnya bagi 
mereka yang tidak bisa terserap dalam unit usaha Hero lainnya. 

"[Pembayaran hak buruh] Tidak boleh menggunakan omnibus law, karena serikat pekerja Hero 
Group dengan Manajemen Hero Group sudah mengikat perjanjian yang disebut perjanjian kerja 
bersama (PKB). PKB menurut UU nomor 13 tahun 2003 setara nilainya dengan UU itu sendiri. 
Dengan demikian bilamana manajemen menyimpang dari PKB, berarti sama saja melanggar UU," 
ujar Said. 

Tak hanya itu, dia juga meminta manajemen tidak tergesa-gesa mengambil keputusan 
berkenaan dengan hak-hak pekerja. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini bukan saja karena saya adalah Menaker 
perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus 
dilakukan secara inkusif 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini karena sebagaimana kita ketahui, 
disrupsi dan otomasi yang menjadi akibat dari revolusi industri telah berdampak sangat dahsyat 
dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan memberikan ruang terbuka dan 
mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi kreatif dan kompetensinya, maka mereka 
dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun 
wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah perempuan menjadi bagian penting 
yang harus difasilitasi dalam mengembangkan talentanya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya yakin potensi perempuan Indonesia 
sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan ketangguhannya, perempuan memiliki posisi 
strategis untuk menjadi bagian penting dalam pengembangan bangsa Indonesia kedepannya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki 
konsen yang besar untuk mengembangkan potensi dan talenta perempuan. Hal itu agar 
perempuan berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi. "Ini bukan saja karena saya 
adalah Menaker perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa pembangunan 
ketenagakerjaan harus dilakukan secara inkusif," kata Menaker Ida pada acara Women's Creative 
Week 2021 secara daring, Jumat (28/5/2021). 
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CARA MENAKER IDA KEMBANGKAN POTENSI DAN TALENTA PEREMPUAN 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki 
konsen yang besar untuk mengembangkan potensi dan talenta perempuan. Hal itu agar 
perempuan berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi. 

"Ini bukan saja karena saya adalah Menaker perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa 
pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan secara inkusif," kata Menaker Ida pada acara 
Women's Creative Week 2021 secara daring, Jumat (28/5/2021). 

Untuk mewujudkan harapan itu, Kemnaker mencanangkan 9 Lompatan Besar, salah satunya 
adalah pengembangan talenta muda. Terobosan pengembangan talenta muda ini diarahkan 
untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi kreatif generasi millenial dan zelennial menjadi 
talenta muda yang siap menjemput future job yang semakin dinamis dan fleksibel. 

Menaker Ida Fauziyah (c)2021 "Hal ini karena sebagaimana kita ketahui, disrupsi dan otomasi 
yang menjadi akibat dari revolusi industri telah berdampak sangat dahsyat dalam perkembangan 
dunia ketenagakerjaan," ucapnya. 

Adapun terobosan pengembangan talenta muda ini dilakukan dengan beberapa agenda, salah 
satunya mentransformasikan Innovation Room menjadi Talent Hub sebagai wadah bagi talenta 
muda untuk mengembangkan potensi dan skills yang relevan melalui berbagai program pelatihan 
future skills, memperluas kesempatan kerja melalui program Talent Fest dan Tenaga Kerja 
Mandiri. 

"Dengan memberikan ruang terbuka dan mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi 
kreatif dan kompetensinya, maka mereka dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan 
ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun wirausaha," katanya. 

Program-program itu, katanya, berorientasi pada pola ketenagakerjaan di masa depan yaitu 
membentuk Talent Corner di setiap Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia, serta melakukan 
pemetaan inovator muda dari berbagai bidang melalui kegiatan Talent Scouting. 

"Di sinilah perempuan menjadi bagian penting yang harus difasilitasi dalam mengembangkan 
talentanya," ucapnya. 

Menaker Ida Fauziyah (c)2021 Melalui berbagai program dalam agenda pengembangan talenta 
muda ini, ia pun berharap semakin banyak perempuan muda yang muncul sebagai pembaharu 
yang membawa solusi kreatif dan inovatif di berbagai bidang. 

"Saya yakin potensi perempuan Indonesia sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan 
ketangguhannya, perempuan memiliki posisi strategis untuk menjadi bagian penting dalam 
pengembangan bangsa Indonesia kedepannya," ujarnya. 

[hhw]. 
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neutral - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI) Iya, benar (boikot 
lanjut pekan depan). Kami menyerukan kepada seluruh anggota KSPI dengan jumlah 2,2 juta 
orang untuk memboikot Indomaret 

negative - Kahar Cahyono (Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI) Kemarin kami 
dimediasi Kemnaker, ada pertemuan dengan pihak perusahaan, tetapi belum ada titik temu 

negative - Riden Hatam Aziz (Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Intinya hanya 
membebaskan Anwar Bessy dan pekerjakan kembali, ini nanti statement yang akan saya 
sampaikan 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) menyatakan aksi boikot produk PT Indomarco 
Prismatama ( Indomaret Group), akan berlanjut pekan depan. KSPI pun mengimbau semua 
anggotanya untuk mengikuti aksi tersebut. "Iya, benar (boikot lanjut pekan depan). Kami 
menyerukan kepada seluruh anggota KSPI dengan jumlah 2,2 juta orang untuk memboikot 
Indomaret," ujar Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI Kahar Cahyono kepada 
CNNIndonesia.com, Jumat (28/5). 

 

AKSI BURUH BOIKOT INDOMARET LANJUT PEKAN DEPAN 

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) menyatakan aksi boikot produk PT 
Indomarco Prismatama ( Indomaret Group), akan berlanjut pekan depan. KSPI pun mengimbau 
semua anggotanya untuk mengikuti aksi tersebut. 

"Iya, benar (boikot lanjut pekan depan). Kami menyerukan kepada seluruh anggota KSPI dengan 
jumlah 2,2 juta orang untuk memboikot Indomaret," ujar Ketua Departemen Media dan 
Komunikasi KSPI Kahar Cahyono kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/5). 
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Aksi boikot sendiri dimulai kemarin, Kamis (27/5) dengan ditandai unjuk rasa damai di depan 
kantor PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group), Jakarta Utara. Aksi ini akan diikuti oleh 
perwakilan 50 buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). 

Kahar mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memfasilitasi mediasi antara 
pihak perusahaan dengan pekerja/buruh. Namun, masing-masing pihak masih tetap dengan 
pendiriannya. 

Ia mengatakan perusahaan tetap akan membawa kasus Anwar Bessy ke ranah hukum. Anwar 
Bessy merupakan seorang karyawan yang tidak sengaja merusak gypsum kantor. Namun, 
manajemen Indomarco langsung membawa kejadian ini ke ranah hukum. 

"Kemarin kami dimediasi Kemnaker, ada pertemuan dengan pihak perusahaan, tetapi belum ada 
titik temu," ujarnya. 

Seperti diketahui, aksi boikot tersebut bermula dari pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 
2020. Pekerja menyatakan perusahaan menunggak pembayaran THR kepada buruh sebesar 50 
persen. 

Namun, perusahaan mengklaim perusahaan sudah membayar THR sebesar satu bulan upah. 
Pembayaran THR tersebut sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 
tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Akibatnya, pekerja menuntut pembayaran sisa THR kepada perusahaan. Dalam aksi itu, Anwar 
Bessy tidak sengaja merusak gypsum kantor sehingga manajemen Indomarco langsung 
membawa kejadian ini ke ranah hukum. 

Pekerja yang tidak terima tindakan kriminalisasi itu melakukan aksi boikot pada produk 
Indomaret. Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz 
mengatakan buruh menuntut agar rekan kerja mereka dibebaskan dari tuntutan hukum. 

"Intinya hanya membebaskan Anwar Bessy dan pekerjakan kembali, ini nanti statement yang 
akan saya sampaikan," imbuhnya. 

Bersamaan dengan aksi di depan kantor Indomaret, FSPMI memasang spanduk bertuliskan 
'Tidak Belanja di Indomaret Karena Kriminalisasi Buruh'. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini bukan saja karena saya menaker 
perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus 
dilakukan secara inkusif 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini karena sebagaimana kita ketahui, 
disrupsi dan otomasi yang menjadi akibat dari revolusi industri telah berdampak sangat dahsyat 
dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan memberikan ruang terbuka dan 
mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi kreatif dan kompetensinya, maka mereka 
dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun 
wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker juga melakukan pemetaan inovator 
muda dari berbagai bidang melalui kegiatan Talent Scouting 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah perempuan menjadi bagian penting 
yang harus difasilitasi dalam mengembangkan talentanya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya yakin potensi perempuan Indonesia 
sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan ketangguhannya, perempuan memiliki posisi 
strategis untuk menjadi bagian penting dalam pengembangan bangsa Indonesia kedepannya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki 
konsen yang besar untuk mengembangkan potensi dan talenta perempuan. Hal itu agar 
perempuan berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi. 
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CARA MENAKER IDA MENGEMBANGKAN POTENSI DAN TALENTA PEREMPUAN 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan 
memiliki konsen yang besar untuk mengembangkan potensi dan talenta perempuan. 

Hal itu agar perempuan berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi. 

"Ini bukan saja karena saya menaker perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa 
pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan secara inkusif," kata Ida pada acara Women's 
Creative Week 2021 secara daring, Jumat (28/5). 

Menurut Ida untuk mewujudkan harapan itu Kemnaker mencanangkan sembilan lompatan besar, 
salah satunya ialah pengembangan talenta muda. 

Terobosan pengembangan talenta muda ini diarahkan untuk mengelola dan mengoptimalkan 
potensi kreatif generasi millenial dan zelennial menjadi talenta muda yang siap menjemput future 
job yang semakin dinamis dan fleksibel. 

"Hal ini karena sebagaimana kita ketahui, disrupsi dan otomasi yang menjadi akibat dari revolusi 
industri telah berdampak sangat dahsyat dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan," 
ucapnya. 

Adapun terobosan pengembangan talenta muda ini dilakukan dengan beberapa agenda. 

Ida menyebutkan salah satunya mentransformasikan Innovation Room menjadi Talent Hub 
sebagai wadah bagi talenta muda untuk mengembangkan potensi dan skills yang relevan. 

Perempuan muda akan mendapatkan berbagai program pelatihan future skills, memperluas 
kesempatan kerja melalui program Talent Fest dan Tenaga Kerja Mandiri. 

"Dengan memberikan ruang terbuka dan mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi 
kreatif dan kompetensinya, maka mereka dapat berperan lebih besar dalam menggerakkan 
ekonomi, baik dengan menjadi pekerja maupun wirausaha," katanya. 

Program-program itu, lanjut Ida tersedia di Balai Latihan Kerja ( BLK ) di seluruh Indonesia dan 
berorientasi pada pola ketenagakerjaan di masa depan yaitu membentuk Talent Corner. 

"Kemnaker juga melakukan pemetaan inovator muda dari berbagai bidang melalui kegiatan 
Talent Scouting," kata dia. 

"Di sinilah perempuan menjadi bagian penting yang harus difasilitasi dalam mengembangkan 
talentanya," imbuhnya. 

Ida berharap semakin banyak perempuan muda yang muncul sebagai pembaharu yang 
membawa solusi kreatif dan inovatif di berbagai bidang. 

"Saya yakin potensi perempuan Indonesia sangatlah besar, bahkan dengan keuletan dan 
ketangguhannya, perempuan memiliki posisi strategis untuk menjadi bagian penting dalam 
pengembangan bangsa Indonesia kedepannya," ujar Ida Fauziyah . 

(jpnn)  
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negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Saya mendapatkan informasi dari ketua 
umum serikat pekerja Hero Supermarket yang memang itu adalah anggota saya di ASPEK 
Indonesia, seluruh sisanya ini kurang lebih 7.000 [karyawan] seluruhnya akan di PHK. Jadi tidak 
akan ada Giant lagi 

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kami meminta manajemen untuk terbuka, 
transparan. Jadi jangan hanya menyampaikan rugi saja, Begini logikanya, mereka berinvestasi 
di Indonesia bertahun-tahun, puluhan tahun, kemudian ketika menyatakan rugi hanya dalam 
waktu 1 tahun, tidak fair. Tidak fair bahwa mereka kemudian menutup gerainya dengan gagah 
berani, tanpa memandang lagi bagaimana mereka nanti setelah ini di situasi yang sulit ini 
mendapatkan pekerjaan atau tidak 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) [Pembayaran hak buruh] Tidak boleh menggunakan 
omnibus law, karena serikat pekerja Hero Group dengan Manajemen Hero Group sudah mengikat 
perjanjian yang disebut perjanjian kerja bersama (PKB). PKB menurut UU nomor 13 tahun 2003 
setara nilainya dengan UU itu sendiri. Dengan demikian bilamana manajemen menyimpang dari 
PKB, berarti sama saja melanggar UU 

 

Ringkasan 

Semua gerai Giant di Indonesia akan ditutup pada akhir 2021. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja 
(ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat pun mengatakan akan ada sekitar 7.000 karyawan yang 
terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penutupan ini. "Saya 
mendapatkan informasi dari ketua umum serikat pekerja Hero Supermarket yang memang itu 
adalah anggota saya di ASPEK Indonesia, seluruh sisanya ini kurang lebih 7.000 [karyawan] 
seluruhnya akan di PHK. Jadi tidak akan ada Giant lagi," ujar Mirah dalam konferensi pers, Jumat 
(28/5). 
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7.000 KARYAWAN GIANT TERANCAM DI PHK, INI TUNTUTAN SERIKAT PEKERJA 

Semua gerai Giant di Indonesia akan ditutup pada akhir 2021. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja 
(ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat pun mengatakan akan ada sekitar 7.000 karyawan yang 
terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penutupan ini. 

"Saya mendapatkan informasi dari ketua umum serikat pekerja Hero Supermarket yang memang 
itu adalah anggota saya di ASPEK Indonesia, seluruh sisanya ini kurang lebih 7.000 [karyawan] 
seluruhnya akan di PHK. Jadi tidak akan ada Giant lagi," ujar Mirah dalam konferensi pers, Jumat 
(28/5). 

Mirah mengatakan, manajemen dan serikat pekerja sudah melakukan negosiasi terkait hal ini, 
dan karyawan yang mengalami PHK tersebut akan ditempatkan di Hero Supermarket dan IKEA. 
Namun, Mirah menilai hal ini tidak akan cukup mengingat hanya 5 gerai yang tersedia untuk 
menampung karyawan tersebut. 

Menurut Mirah, Giant sudah melakukan PHK terhadap kurang lebih 7.000 karyawan sejak 2 tahun 
lalu. Menurut Mirah, manajemen berargumen bahwa hal ini disebabkan Giant yang sudah 
merugi. 

Alasan PHK kali ini pun disebabkan kerugian yang ditanggung Giant sudah mencapai Rp 1 triliun 
sejak 2 tahun lalu, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19. Meski begitu, Mirah pun 
meminta agar Manajemen Giant transparan terkait dengan alasan PHK. 

"Kami meminta manajemen untuk terbuka, transparan. Jadi jangan hanya menyampaikan rugi 
saja, Begini logikanya, mereka berinvestasi di Indonesia bertahun-tahun, puluhan tahun, 
kemudian ketika menyatakan rugi hanya dalam waktu 1 tahun, tidak fair. Tidak fair bahwa 
mereka kemudian menutup gerainya dengan gagah berani, tanpa memandang lagi bagaimana 
mereka nanti setelah ini di situasi yang sulit ini mendapatkan pekerjaan atau tidak," terang Mirah. 

Mirah juga mengatakan, hingga saat ini serikat pekerja di Giant masih melakukan negosiasi 
terkait hal ini. Dia juga mengatakan persoalan ini akan disampaikan pada Kementerian 
Ketenagakerjaan. 

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar 
pemerintah mengambil langkah atas persoalan ini. Tak hanya pada pemerintah, dia juga 
meminta pengusaha atau manajemen Giant turut mengambil langkah. 

Beberapa langkah tersebut pertama, meminta manajemen menyerap pekerja yang di PHK ke 
unit usaha Hero Group. Dia berharap, serapan tenaga kerja yang di PHK tersebut bisa mendekati 
75%. 

Dia juga meminta agar manajemen memastikan hak-hak buruh diberikan, khususnya bagi 
mereka yang tidak bisa terserap dalam unit usaha Hero lainnya. 

"[Pembayaran hak buruh] Tidak boleh menggunakan omnibus law, karena serikat pekerja Hero 
Group dengan Manajemen Hero Group sudah mengikat perjanjian yang disebut perjanjian kerja 
bersama (PKB). PKB menurut UU nomor 13 tahun 2003 setara nilainya dengan UU itu sendiri. 
Dengan demikian bilamana manajemen menyimpang dari PKB, berarti sama saja melanggar UU," 
ujar Said. 

Tak hanya itu, dia juga meminta manajemen tidak tergesa-gesa mengambil keputusan 
berkenaan dengan hak-hak pekerja. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan memiliki 
concern yang sangat besar untuk mengembangkan potensi dan talenta perempuan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya menitip pesan untuk talenta muda, 
khususnya perempuan Indonesia, baik dari dunia usaha maupun industri mari bergerak maju. 
Jangan lelah untuk terus berkreasi dan berinovasi demi meraih prestasi untuk kebangkitan 
bangsa kita, sebab tidak ada kemajuan bangsa tanpa keterlibatan perempuan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan komitmen Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam usaha pengembangan potensi kaum perempuan Indonesia 
di bidang ketenagakerjaan. "Kementerian Ketenagakerjaan memiliki concern yang sangat besar 
untuk mengembangkan potensi dan talenta perempuan," kata Menaker Ida ketika memberikan 
sambutan dalam acara virtual Youth Talent Creative Class, dipantau dari Jakarta, Jumat. 

 

MENAKER PASTIKAN KOMITMEN KEMNAKER KEMBANGKAN POTENSI PEREMUAN 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan komitmen Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam usaha pengembangan potensi kaum perempuan Indonesia 
di bidang ketenagakerjaan. 

"Kementerian Ketenagakerjaan memiliki concern yang sangat besar untuk mengembangkan 
potensi dan talenta perempuan," kata Menaker Ida ketika memberikan sambutan dalam acara 
virtual Youth Talent Creative Class, dipantau dari Jakarta, Jumat. 

Perhatian dan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan itu karena pembangunan 
ketenagakerjaan harus dilakukan secara inklusif. Dengan memberikan ruang terbuka dan 
mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi kreatif dan kompetensinya agar dapat 
berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi. 
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Untuk itu, Ida menjelaskan pihaknya telah mencanangkan sembilan lompatan besar yang salah 
satunya adalah pengembangan talenta muda. 

Pengembangan talenta muda itu diarahkan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi kreatif 
dalam menghadapi pekerjaan masa depan yang semakin dinamis dan fleksibel. Hal itu penting 
mengingat disrupsi dan otomasi telah memberikan dampak terhadap perkembangan dunia 
ketenagakerjaan. 

Terkait hal itu, talenta perempuan menjadi bagian penting yang harus terus difasilitasi. 

Menteri Ida berharap berbagai agenda pengembangan talenta muda itu dapat mendorong 
banyak perempuan muda sebagai pembaharu yang membawa solusi kreatif dan inovatif di 
berbagai bidang. 

Dia menegaskan bahwa perempuan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan dapat 
menjadi bagian penting dalam pengembangan bangsa. 

"Saya menitip pesan untuk talenta muda, khususnya perempuan Indonesia, baik dari dunia 
usaha maupun industri mari bergerak maju. Jangan lelah untuk terus berkreasi dan berinovasi 
demi meraih prestasi untuk kebangkitan bangsa kita, sebab tidak ada kemajuan bangsa tanpa 
keterlibatan perempuan," tegas Ida. 
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neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Karena, Undang Undang Cipta Kerja 
sesungguhnya hanya mengatur ketentuan minimum. Sedangkan PKB dapat memberikan lebih 
baik di atas Undang Undang dan mengikat para pihak, baik manajemen maupun pekerja. Selain 
itu, manajemen perlu memberikan apresiasi lebih kepada para pekerjanya yang telah memiliki 
masa kerja belasan bahkan puluhan tahun mengabdi di PT Hero Supermarket 

positive - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja 
terbukti tidak mampu memberikan jaminan kepastian pekerjaan, jaminan kepastian upah dan 
kepastian jaminan sosial. Sehingga Pemerintah perlu untuk membatalkan kluster 
ketenagakerjaan yang ada pada Undang Undang Cipta Kerja. Jika tidak, maka akan terjadi 
tsunami PHK yang berkepanjangan. Dan ini tentunya akan berdampak pula pada upaya 
pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pada upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh 
rakyat Indonesia 

 

Ringkasan 

Dewan Pimpinan PusatAsosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) selaku federasi 
serikat pekerja tingkat nasional yang menaungi para pekerja Giant, menyatakan keprihatinannya 
atas keputusan Manajemen PT Hero Supermarket Tbk (HERO) yang akan menutup semua gerai 
Giant pada Juli mendatang. Kondisi usaha dan dampak pandemi telah membuat "Raksasa" retail 
di Indonesia ini harus menutup usahanya secara permanen. Kami prihatin karena semakin 
banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia. 

 

GIANT TUTUP, ASPI MINTA MANAJEMEN HERO TRANSPARAN 

Jakarta: Dewan Pimpinan PusatAsosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) selaku 
federasi serikat pekerja tingkat nasional yang menaungi para pekerja Giant, menyatakan 
keprihatinannya atas keputusan Manajemen PT Hero Supermarket Tbk (HERO) yang akan 
menutup semua gerai Giant pada Juli mendatang. 
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Kondisi usaha dan dampak pandemi telah membuat "Raksasa" retail di Indonesia ini harus 
menutup usahanya secara permanen. Kami prihatin karena semakin banyak pemutusan 
hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia. 

Semakin banyak rakyat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya. Namun, dari sisi hubungan 
industrial, ASPEK Indonesia berharap, agar manajemen PT Hero Supermarket Tbk, 
memaksimalkan mekanisme bipartit secara transparan dengan melibatkan Serikat Pekerja PT 
Hero Supermarket yang berafiliasi ke ASPEK Indonesia. 

Selain itu, ASPEK Indonesia berharap kiranya masih terbuka kesempatan untuk dapat tetap 
mempekerjakan pekerja Giant di unit bisnis PT Hero Supermarket yang lainnya. ujar Mirah 
Sumirat, selaku Presiden ASPEK Indonesia, Jumat, (28/5). 

Mirah mengingatkan kepada pihak manajemen PT Hero Supermarket untuk tetap menghormati 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah disepakati bersama Serikat Pekerja Hero 
Supermarket, dan tidak menggunakan Undang Undang Cipta Kerja. 

"Karena, Undang Undang Cipta Kerja sesungguhnya hanya mengatur ketentuan minimum. 
Sedangkan PKB dapat memberikan lebih baik di atas Undang Undang dan mengikat para pihak, 
baik manajemen maupun pekerja. Selain itu, manajemen perlu memberikan apresiasi lebih 
kepada para pekerjanya yang telah memiliki masa kerja belasan bahkan puluhan tahun 
mengabdi di PT Hero Supermarket," tegasnya. 

Mirah menegaskan bahwa, semakin banyaknya perusahaan yang melakukan PHK massal perlu 
menjadi perhatian Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Stimulus yang 
selama ini telah banyak diberikan oleh Pemerintah kepada kalangan pengusaha, ternyata tidak 
efektif untuk dapat menyelamatkan dunia usaha maupun untuk menyelamatkan nasib para 
pekerja. 

"Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja terbukti tidak mampu memberikan jaminan kepastian 
pekerjaan, jaminan kepastian upah dan kepastian jaminan sosial. Sehingga Pemerintah perlu 
untuk membatalkan kluster ketenagakerjaan yang ada pada Undang Undang Cipta Kerja. Jika 
tidak, maka akan terjadi tsunami PHK yang berkepanjangan. Dan ini tentunya akan berdampak 
pula pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pada upaya mewujudkan kesejahteraan 
bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Mirah. 
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bisa dipastikan 1-2 tahun ke depan terjadi PHK ribuan 
daripada karyawan-karyawan yang bekerja dari industri semen. Makin collaps ini ekonomi 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Di Kalimantan sudah ada Indocement dan sudah ada juga 
kalau saya tidak salah pabrik semen dari China. Kenapa diizinkan lagi pabrik semen yang baru 
hanya karena mau fokus di pembangunan Ibu Kota yang baru. Kan akan menyebabkan 
overcapacity yang mengakibatkan harga semen di pasaran akan jatuh 

positive - Kiki Warlansyah (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP-
ISI)) Saat ini di Indonesia untuk industri semen mengalami over supply sampai dengan 42 juta 
ton 1 tahun atau utilisasi pabrik hanya di 68% dalam artian kalau ada 3 lain pabrik 1 lain pabrik 
itu setop, sehingga ini berefek kepada PHK, mengurangi biaya tenaga kerja dan lain sebagainya 

neutral - Kiki Warlansyah (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP-
ISI)ikat Pekerja Industri Semen Indonesia) Kami sedang berjuang kepada pemerintah untuk 
menerbitkan moratorium atas izin pembangunan pabrik baru 

 

Ringkasan 

Ribuan buruh di industri semen disebut-sebut terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK) 
dalam waktu dekat ini. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 
ancaman PHK di industri semen muncul karena tidak adanya kepastian regulasi terkait 
kemunculan pabrik-pabrik semen baru di saat pabrik-pabrik semen yang sudah ada saja 
produksinya sudah berlebihan. "Bisa dipastikan 1-2 tahun ke depan terjadi PHK ribuan daripada 
karyawan-karyawan yang bekerja dari industri semen. Makin collaps ini ekonomi," ujar Said 
dalam konferensi pers virtual, Jumat (28/5/2021) 
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RIBUAN BURUH INDUSTRI SEMEN TERANCAM PHK, ADA APA? 

Ribuan buruh di industri semen disebut-sebut terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK) 
dalam waktu dekat ini. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 
ancaman PHK di industri semen muncul karena tidak adanya kepastian regulasi terkait 
kemunculan pabrik-pabrik semen baru di saat pabrik-pabrik semen yang sudah ada saja 
produksinya sudah berlebihan. 

"Bisa dipastikan 1-2 tahun ke depan terjadi PHK ribuan daripada karyawan-karyawan yang 
bekerja dari industri semen. Makin collaps ini ekonomi," ujar Said dalam konferensi pers virtual, 
Jumat (28/5/2021). 

Pabrik-pabrik semen dapat mengancam keberadaan semen-semen yang ada. Sebab, saat ini 
pabrik semen yang produksinya sudah over capacity di tengah permintaan melempem. Salah 
satu pembangun pabrik semen baru yang ditolak buruh adalah pabrik semen baru di Kalimantan 
Timur. Di Kalimantan sudah ada 2 pabrik yang eksisting. Bila dibiarkan pabrik semen baru muncul 
di sana, maka akan menyebabkan over capacity dan akhirnya harga semen jadi jatuh. 

"Di Kalimantan sudah ada Indocement dan sudah ada juga kalau saya tidak salah pabrik semen 
dari China. Kenapa diizinkan lagi pabrik semen yang baru hanya karena mau fokus di 
pembangunan Ibu Kota yang baru. Kan akan menyebabkan overcapacity yang mengakibatkan 
harga semen di pasaran akan jatuh," katanya. 

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia 
(FSP-ISI) Kiki Warlansyah menjelaskan bagaimana penambahan pabrik baru bisa menyebabkan 
PHK besar-besaran pada karyawan di industri ini. 

Menurutnya, produksi semen di Indonesia saat ini sudah over capacity sedangkan utilisasi pabrik 
hanya 68%. Bila ada penambahan pabrik, operasional 1 pabrik terancam bisa disetop. 

"Saat ini di Indonesia untuk industri semen mengalami over supply sampai dengan 42 juta ton 
1 tahun atau utilisasi pabrik hanya di 68% dalam artian kalau ada 3 lain pabrik 1 lain pabrik itu 
setop, sehingga ini berefek kepada PHK, mengurangi biaya tenaga kerja dan lain sebagainya," 
terangnya. 

Untuk itu para buruh mendesak pemerintah bisa membuat kebijakan yang membatasi munculnya 
pabrik-pabrik semen yang baru. 

"Kami sedang berjuang kepada pemerintah untuk menerbitkan moratorium atas izin 
pembangunan pabrik baru," ungkapnya. 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perempuan merupakan elemen bangsa yang 
sangat penting dan strategis bukan saja karena jumlahnya yang besar, tetapi juga karena 
perempuan punya potensi besar untuk menggerakkan ekonomi 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam kondisi kesulitan ekonomi seperti 
sekarang ini, kelesuan hampir seluruh sektor kita hadapi karena pandemi ini, berbasis potensi 
ekonomi kerakyatan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong serta mendukung peran 
perempuan dalam usaha membangkitkan dan memulihkan perekonomian yang lesu akibat 
pandemi COVID-19. "Perempuan merupakan elemen bangsa yang sangat penting dan strategis 
bukan saja karena jumlahnya yang besar, tetapi juga karena perempuan punya potensi besar 
untuk menggerakkan ekonomi," kata Menaker Ida ketika membuka acara virtual Youth Talent 
Creative Class yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan, dipantau dari Jakarta, Jumat. 

 

MENAKER IDA DORONG PERAN PEREMPUAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong serta mendukung peran 
perempuan dalam usaha membangkitkan dan memulihkan perekonomian yang lesu akibat 
pandemi COVID-19. 

"Perempuan merupakan elemen bangsa yang sangat penting dan strategis bukan saja karena 
jumlahnya yang besar, tetapi juga karena perempuan punya potensi besar untuk menggerakkan 
ekonomi," kata Menaker Ida ketika membuka acara virtual Youth Talent Creative Class yang 
digelar Kementerian Ketenagakerjaan, dipantau dari Jakarta, Jumat. 
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Ida mengatakan bahwa kaum perempuan Indonesia tangguh dan tanpa lelah terus berkontribusi 
dalam berbagai sektor perekonomian, dengan banyak talenta perempuan tampil menjadi pelopor 
gerakan ekonomi. 

Selain itu menurut Ida, kaum perempuan tidak henti-hentinya secara kreatif melakukan berbagai 
terobosan dalam berkarya sehingga harus akan terus didukung dan dikembangkan. 

Dia mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memiliki perhatian yang besar terkait 
pengembangan potensi dan talenta perempuan Indonesia, karena pembangunan 
ketenagakerjaan harus dilakukan secara inklusif. 

Pembangunan ketenagakerjaan inklusif itu dapat dilakukan dengan memberikan ruang terbuka 
dan mendorong perempuan untuk meningkatkan potensi kreatif dan kompetensinya agar dapat 
berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi, baik menjadi pekerja maupun 
berwirausaha. 

Talenta perempuan, tegas Ida, adalah bagian penting yang harus difasilitasi dengan berbagai 
program termasuk dalam bentuk pengembangan talenta muda, termasuk Talent Hub 
Kementerian Ketenagakerjaan sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda. 

"Dalam kondisi kesulitan ekonomi seperti sekarang ini, kelesuan hampir seluruh sektor kita 
hadapi karena pandemi ini, berbasis potensi ekonomi kerakyatan," tegas Ida. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi 
kepada insan film Indonesia yang telah mengabdi sepanjang masa, hidupnya bagi perfilman 
Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) SKKNI perfilman selain sebagai salah satu tolok 
ukur penyiapan SDM berdaya saing, juga sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan mutu 
dari perfilman Indonesia 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Akselerasi upaya untuk pemulihan industri 
perfilman akibat pandemi Covid-19 harus segera dilakukan agar industri perfilman dapat kembali 
bangkit dan terus melesat, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penyerapan 
pengangguran 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tawarkan juga kerja sama dengan para 
insan film Indonesia untuk membangun BLK Komunitas di berbagai daerah yang membutuhkan 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita sudah ada di Ciptaker dan PP 
turunannya. Antara lain, soal upah berdasarkan jam kerja, wajib ada kontrak kerja tertulis, 
perlindungan kepada pekerja film yang biasanya bekerja berdasarkan satuan hasil alias seperti 
borongan, dan wajib mengikuti program BPJS dan lain-lain 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan anugerah Pekerja 
Film Berdedikasi Sepanjang Masa (lifetime achievement award ) kepada sejumlah sineas film 
kawakan Indonesia. Mereka antara lain Eros Djarot, Christine Hakim, Slamet Rahardjo, dan 
George Kamarullah. 
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EROS DJAROT SAMPAI CHRISTINE HAKIM DIGANJAR LIFETIME ACHIEVEMENT 
AWARDS KEMNAKER 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan anugerah Pekerja 
Film Berdedikasi Sepanjang Masa (lifetime achievement award ) kepada sejumlah sineas film 
kawakan Indonesia. Mereka antara lain Eros Djarot, Christine Hakim, Slamet Rahardjo, dan 
George Kamarullah. 

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada insan film Indonesia yang telah mengabdi 
sepanjang masa, hidupnya bagi perfilman Indonesia," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida 
Fauziyah usai nonton bareng film "Tjoet Nja' Dhien" dengan perwakilan Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh di XXI Plaza Senayan, Jakarta, Kamis 27 Mei 2021. 

Tak hanya itu, Menaker Ida mengatakan, saat ini Kemnaker juga sedang memproses empat 
orang pekerja film, yakni Eros Djarot, Christine Hakim, Slamet Rahardjo, dan George Kamarullah, 
sebagai penerima sertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) level 9 atau 
setara profesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Menaker menegaskan, pesatnya 
perkembangan industri perfilman memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) 
kompeten dalam jumlah yang banyak. Untuk menciptakan SDM berdaya saing dan kompeten, 
sudah saatnya dunia perfilman di Indonesia menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia (SKKNI). 

"SKKNI perfilman selain sebagai salah satu tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, juga 
sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan mutu dari perfilman Indonesia," katanya. 

Meski saat ini industri perfilman menjadi salah satu industri sangat terdampak oleh pandemi 
Covid-19, namun Menaker mengatakan, pemerintah cukup optimis upaya pemulihan pada sektor 
industri ini dapat segera dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. 

"Akselerasi upaya untuk pemulihan industri perfilman akibat pandemi Covid-19 harus segera 
dilakukan agar industri perfilman dapat kembali bangkit dan terus melesat, sehingga dapat 
memberikan kontribusi bagi penyerapan pengangguran," ujarnya. 

Untuk membantu mengembangkan kompetensi pekerja di sektor perfilman, Ida Fauziyah 
menyatakan siap mendukung melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas. Saat ini 
Kemnaker telah memiliki pelatihan bidang perfilman di BLK Padang. 

"Kita tawarkan juga kerja sama dengan para insan film Indonesia untuk membangun BLK 
Komunitas di berbagai daerah yang membutuhkan," kata Ida. Ida Fauziyah menyebut, pihaknya 
pun telah meluncurkan 14 daftar standar kompetensi kerja bidang perfilman yang bertujuan 
untuk menjadi tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, dan meningkatkan mutu perfilman 
Indonesia. 

Ke-14 SKKNI bidang film tersebut yakni kategori kesenian, hiburan dan rekreasi golongan pokok 
kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas bidang tata kamera film, tata suara film, pengeditan 
film, tata artistik film, penulisan skenario, pemeran film, manajemen produksi film, film 
dokumenter, casting film, penata laga, tata cahaya film, grip, penyutradaraan film dan efek 
visual. Menaker juga memberikan apresiasi kepada pekerja film yang telah mengikuti program 
vaksinasi gratis dalam rangka perayaan May Day, pada 1 Mei 2021 lalu. Sedangkan untuk 
kesejahteraan pekerja film, Ida Fauziyah menyatakan pihaknya telah memperhatikan pekerja 
film di UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. 

"Kita sudah ada di Ciptaker dan PP turunannya. Antara lain, soal upah berdasarkan jam kerja, 
wajib ada kontrak kerja tertulis, perlindungan kepada pekerja film yang biasanya bekerja 
berdasarkan satuan hasil alias seperti borongan, dan wajib mengikuti program BPJS dan lain-
lain," katanya.***. 
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jumlah pengangguran terbuka itu meningkat ibu Menaker 
bukan menurun. Kami minta menaker kalau menyajikan data penganguran terbuka itu harusnya 
year on year, tidak boleh begitu menyajikan datanya 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) PHK terjadi di insudtri dan sektor lain. Lalu mengapa 
dikatakan penganguran menurun? pemerintah jangan memoles data. Kami minta agar 
pemerintah mengambil langkah terkait ini 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bagi pekerja yang tidak bisa terserap karena faktor usia, hak 
buruh tidak boleh dibayar dengan aturan Omnibus Law Cipta Kerja, karena sebelumnya sudah 
ada perjanjian kerja bersama. Kami juga berharap ada kompensasi lain 

negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia) Persoalan Giant ini sudah 
terjadi sejak 2 tahun lalu, dimana banyak gerai tutup dengan jumlah 15.000 orang pekerja saat 
itu, dan perusahaan melakukan PHK kepada 7.000 pekerjanya. Manajemen beralasan investasi 
di Indonesia terus merugi 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengklaim jumlah 
pengangguran terbuka di Indonesia dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Hal 
ini berbeda dengan penyajian data yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
beberapa waktu lalu. "Jumlah pengangguran terbuka itu meningkat ibu Menaker bukan 
menurun. Kami minta menaker kalau menyajikan data penganguran terbuka itu harusnya year 
on year, tidak boleh begitu menyajikan datanya," ungkap Said dalam virtual konferensi, Jumat 
(28/5/2021). 
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KSPI KLAIM PENGANGGURAN TERBUKA NAIK 

JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengklaim jumlah 
pengangguran terbuka di Indonesia dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. 

Hal ini berbeda dengan penyajian data yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah beberapa waktu lalu. 

"Jumlah pengangguran terbuka itu meningkat ibu Menaker bukan menurun. Kami minta menaker 
kalau menyajikan data penganguran terbuka itu harusnya year on year, tidak boleh begitu 
menyajikan datanya," ungkap Said dalam virtual konferensi, Jumat (28/5/2021). 

Sebelumnya, Ida mengatakan jumlah pengangguran terbuka Indonesia mengalami penurunan 
sekitar 950.000 orang pada Februari 2021 dibandingkan Agustus 2020 sebesar 9,7 juta. 

"Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita berkurang 950.000," 
kata Ida beberapa waktu lalu. 

Said mengungkapkan, kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia dibuktikan dari gelombang 
PHK yang terjadi pada banyak sektor. Baru-baru ini, yakni PHK yang terjadi pada toko retail 
Giant, dimana hampir 3.000 pekerja bakal mengalami PHK akibat penutupan seluruh gerai. 

Hal yang sama juga terjadi pada perusahaan besar lain seperti beberapa perusahaan 
penerbangan, yakni Lion Air, Sriwijaya Air, dan belum lama ini tawaran pensiun dini kepada 
perusahaan penerbangan plat merah Garuda Indonesia. 

"PHK terjadi di insudtri dan sektor lain. Lalu mengapa dikatakan penganguran menurun? 
pemerintah jangan memoles data. Kami minta agar pemerintah mengambil langkah terkait ini," 
tegas Said. 

Dalam kesempatan ini, Said mengimbau agar PT Hero Supermarket memastikan perusahaan 
menempatkan para pekerja yang terkena PHK di lini bisnis lainnya seperti Hero Supermarket, 
Guardian, dan IKEA. 

Namun, jika pekerja tidak dapat terserap karena faktor usai, ia berharap perusahaan 
memberikan hak-hak karyawan berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati. 

"Bagi pekerja yang tidak bisa terserap karena faktor usia, hak buruh tidak boleh dibayar dengan 
aturan Omnibus Law Cipta Kerja, karena sebelumnya sudah ada perjanjian kerja bersama. Kami 
juga berharap ada kompensasi lain," tegas Said. 

Di sisi lain, Presiden Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, persoalan 
PHK perusahaan retail Giant sudah berlangsung sejak dua tahun lalu dengan penutupan 
beberapa gerai. Menurut Mirah, alasan perusahaan menutup gerai adalah karena terus 
mengalami kerugian. 

"Persoalan Giant ini sudah terjadi sejak 2 tahun lalu, dimana banyak gerai tutup dengan jumlah 
15.000 orang pekerja saat itu, dan perusahaan melakukan PHK kepada 7.000 pekerjanya. 
Manajemen beralasan investasi di Indonesia terus merugi," jelas Mirah. 
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Boikot Indomaret akan dilanjutkan minggu depan. Sesuai 
prosedur peraturan perundang undangan. Pertama di gerai gerai indomaret Jakarta, Jawa 
Tengah, Jawa Timur akan dilakukan pemasangan spanduk membawa poster di beberapa kota 
besar boikot indomaret jangan belanja di indomaret 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dikirimkan pesan, kalau kamu melawan manajemen kita 
pidanakan. Ini berbahaya saudara 

 

Ringkasan 

Serikat pekerja akan melanjutkan hingga minggu depan. Aksi ini bakal berlanjut karena belum 
adanya kesepakatan antara manajemen PT Indomarco Prismatama dengan pekerja. Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, serikat pekerja melalui 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) telah melakukan pertemuan bersama 
manajemen PT Indomarco Prismatama yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan beberapa 
waktu lalu. 

 

BURUH AKAN LANJUTKAN BOIKOT INDOMARET MINGGU DEPAN 

Serikat pekerja akan melanjutkan hingga minggu depan. Aksi ini bakal berlanjut karena belum 
adanya kesepakatan antara manajemen PT Indomarco Prismatama dengan pekerja. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, serikat pekerja 
melalui Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) telah melakukan pertemuan bersama 
manajemen PT Indomarco Prismatama yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan beberapa 
waktu lalu. 

Dalam pertemuan tersebut, pekerja belum mendapat kesepakatan. Berdasarkan penjelasan Said, 
pekerja meminta beberapa hal, pertama terkait pembayaran THR tahun 2020, kedua ingin 
membebaskan salah satu karyawan yang dipidanakan, yaitu Anwar Bessy. 
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Anwar Bessy merupakan pegawai yang dipidanakan karena merusak fasilitas kantor saat 
memprotes pembayaran THR. 

"Boikot Indomaret akan dilanjutkan minggu depan. Sesuai prosedur peraturan perundang 
undangan. Pertama di gerai gerai indomaret Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur akan dilakukan 
pemasangan spanduk membawa poster di beberapa kota besar boikot indomaret jangan belanja 
di indomaret," tegas Said saat melakukan konferensi pers virtual, Jumat (28/5). 

Said menyampaikan, manajemen Indomaret kerap kali melakukan intimidasi kepada pekerjanya 
dengan dalih pidana. Menurutnya, pidana yang dilakukan terhadap Anwar Bessy merupakan 
pesan kepada seluruh karyawan indomaret agar tak protes terhadap kebijakan perusahaan. 

"Dikirimkan pesan, kalau kamu melawan manajemen kita pidanakan. Ini berbahaya saudara," 
jelasnya. 
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positive - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kami berharap kiranya masih terbuka 
kesempatan untuk dapat tetap mempekerjakan pekerja Giant di unit bisnis PT Hero Supermarket 
yang lainnya 

neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja 
terbukti tidak mampu memberikan jaminan kepastian pekerjaan, jaminan kepastian upah dan 
kepastian jaminan sosial 

 

Ringkasan 

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia alias ASPEK Indonesia selaku federasi serikat pekerja tingkat 
nasional yang menaungi para pekerja Giant, menyatakan keprihatinannya atas keputusan 
Manajemen PT Hero Supermarket Tbk (HERO) yang akan menutup semua gerai Giant pada Juli 
2021. Aspek mengaku prihatin karena semakin banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang 
terjadi di Indonesia. Namun, dari sisi hubungan industrial, Aspek Indonesia berharap, agar 
manajemen PT Hero Supermarket Tbk, memaksimalkan mekanisme bipartit secara transparan 
dengan melibatkan Serikat Pekerja PT Hero Supermarket. 

 

GIANT AKAN TUTUP PERMANEN, MANAJEMEN DIMINTA LIBATKAN SERIKAT 
PEKERJA HERO 

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia alias ASPEK Indonesia selaku federasi 
serikat pekerja tingkat nasional yang menaungi para pekerja Giant, menyatakan keprihatinannya 
atas keputusan Manajemen PT Hero Supermarket Tbk (HERO) yang akan menutup semua gerai 
Giant pada Juli 2021. 

Aspek mengaku prihatin karena semakin banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi 
di Indonesia. Namun, dari sisi hubungan industrial, Aspek Indonesia berharap, agar manajemen 
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PT Hero Supermarket Tbk, memaksimalkan mekanisme bipartit secara transparan dengan 
melibatkan Serikat Pekerja PT Hero Supermarket. 

"Kami berharap kiranya masih terbuka kesempatan untuk dapat tetap mempekerjakan pekerja 
Giant di unit bisnis PT Hero Supermarket yang lainnya," kata Presiden Aspek Indonesia Mirah 
Sumirat dalam siaran pers, Kamis malam, 27 Mei 2021. 

Mirah Sumirat juga mengingatkan manajemen PT Hero Supermarket untuk tetap menghormati 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah disepakati bersama Serikat Pekerja Hero 
Supermarket, dan tidak menggunakan Undang Undang Cipta Kerja. 

Pasalnya, menurut Mirah, Undang-undang Cipta Kerja sesungguhnya hanya mengatur ketentuan 
minimum. Sedangkan PKB dapat memberikan lebih baik di atas Undang Undang dan mengikat 
para pihak, baik manajemen maupun pekerja. Selain itu, ia menilai manajemen perlu 
memberikan apresiasi lebih kepada para pekerjanya yang telah memiliki masa kerja belasan 
bahkan puluhan tahun mengabdi di PT Hero Supermarket. 

Mirah Sumirat juga menegaskan bahwa semakin banyaknya perusahaan yang melakukan PHK 
massal perlu menjadi perhatian Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. 

Ia mengatakan stimulus yang selama ini telah banyak diberikan oleh pemerintah kepada 
kalangan pengusaha, ternyata tidak efektif untuk dapat menyelamatkan dunia usaha maupun 
untuk menyelamatkan nasib para pekerja. 

"Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja terbukti tidak mampu memberikan jaminan kepastian 
pekerjaan, jaminan kepastian upah dan kepastian jaminan sosial," ujar Mirah. Karena itu, ia 
menilai pemerintah perlu untuk membatalkan kluster ketenagakerjaan yang ada pada Undang 
Undang Cipta Kerja. 

Jika tidak, maka akan terjadi tsunami PHK yang berkepanjangan. Hal ini, kata Mirah, akan 
berdampak pula pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pada upaya mewujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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Narasumber 

positive - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) ASPEK Indonesia berharap agar manajemen 
PT Hero Supermarket Tbk memaksimalkan mekanisme bipartit secara transparan dengan 
melibatkan Serikat Pekerja PT Hero Supermarket yang berafiliasi ke ASPEK Indonesia 

neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Karena Undang Undang Cipta Kerja 
sesungguhnya hanya mengatur ketentuan minimum. Sedangkan PKB dapat memberikan lebih 
baik di atas uu dan mengikat para pihak, baik manajemen maupun pekerja 

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja 
terbukti tidak mampu memberikan jaminan kepastian pekerjaan, jaminan kepastian upah dan 
kepastian jaminan sosial, sehingga Pemerintah perlu untuk membatalkan kluster 
ketenagakerjaan yang ada pada Undang Undang Cipta Kerja. Jika tidak, maka akan terjadi 
tsunami PHK yang berkepanjangan 

 

Ringkasan 

Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta PT Hero Supermarket Tbk selaku 
manajemen grup supermarket Giant memproses pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 
pekerja secara transparan usai pengumuman tutup lima gerai milik perusahaan. "ASPEK 
Indonesia berharap agar manajemen PT Hero Supermarket Tbk memaksimalkan mekanisme 
bipartit secara transparan dengan melibatkan Serikat Pekerja PT Hero Supermarket yang 
berafiliasi ke ASPEK Indonesia," ujar Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan 
resmi, Kamis (27/5). 

 

ASOSIASI BURUH MINTA GIANT TRANSPARAN SOAL PHK PEKERJA 

Jakarta - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta PT Hero Supermarket Tbk selaku 
manajemen grup supermarket Giant memproses pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 
pekerja secara transparan usai pengumuman tutup lima gerai milik perusahaan. 
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"ASPEK Indonesia berharap agar manajemen PT Hero Supermarket Tbk memaksimalkan 
mekanisme bipartit secara transparan dengan melibatkan Serikat Pekerja PT Hero Supermarket 
yang berafiliasi ke ASPEK Indonesia," ujar Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam 
keterangan resmi, Kamis (27/5). 

Mirah mengingatkan agar ketentuan PHK mengikuti Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang 
sebelumnya sudah disepakati oleh serikat pekerja dan manajemen. Bersamaan dengan 
permintaan ini, ia ingin agar ketentuan PHK tidak menggunakan aturan yang tertuang di Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

"Karena Undang Undang Cipta Kerja sesungguhnya hanya mengatur ketentuan minimum. 
Sedangkan PKB dapat memberikan lebih baik di atas uu dan mengikat para pihak, baik 
manajemen maupun pekerja," jelasnya. 

Selain itu, ia ingin agar manajemen bisa memberi apresiasi lebih kepada pekerja yang sudah 
bekerja selama belasan hingga puluhan tahun di Giant. Jika masih ada kesempatan, Mirah juga 
meminta agar manajemen mau membuka lowongan kerja kepada pekerja di unit bisnis Hero 
Supermarket lainnya. 

Di sisi lain, Mirah ingin pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan memberi perhatian 
lebih pada fenomena gulung tikar di perusahaan ritel. Apalagi, sudah banyak ritel yang 
berguguran di masa pandemi. 

Hal ini selanjutnya akan memunculkan gelombang PHK besar terhadap pekerja. Sementara 
stimulus bagi pengusaha dan pekerja rupanya tidak cukup mengantisipasi dampak ini. 

"Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja terbukti tidak mampu memberikan jaminan kepastian 
pekerjaan, jaminan kepastian upah dan kepastian jaminan sosial, sehingga Pemerintah perlu 
untuk membatalkan kluster ketenagakerjaan yang ada pada Undang Undang Cipta Kerja. Jika 
tidak, maka akan terjadi tsunami PHK yang berkepanjangan," pungkasnya. 

Sebelumnya, Hero Supermarket mengumumkan akan menutup seluruh gerai Giant pada akhir 
Juli 2021. Keputusan itu diambil lantaran ingin fokus berbisnis pada merek dagang lain yang 
dinilai berpotensi tumbuh lebih tinggi. 

Selanjutnya, lima gerai Giant akan diubah menjadi gerai IKEA yang menjual perabotan rumah 
tangga. Sementara gerai Giant lainnya akan disulap menjadi Hero Supermarket. 

 



 

189 
 

Judul Pegawai yang Dipidanakan Indomaret: Saya Ingin Bekerja Kembali 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Aksi Boikot Produk Indomaret 

Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/28/12345421/pegawai-
yang-dipidanakan-indomaret-saya-ingin-bekerja-kembali 

Jurnalis Sonya Teresa Debora 

Tanggal 2021-05-28 12:34:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Anwar Bessy, pegawai PT. Indomarco Prismatama (Indomaret Group) yang dipidanakan karena 
merusak fasilitas kantor saat memprotes pembayaran tunjangan hari raya (THR), mengaku ingin 
kembali bekerja. Hal itu disampaikan Anwar pada konferensi pers Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), Jumat (28/5/2021). "Saya ingin bekerja kembali dan saya ingin tuntutan PT. 
Indomarco Prisnatama pada saya dicabut," kata Anwar dalam konferensi yang digelar secara 
virtual. 

 

PEGAWAI YANG DIPIDANAKAN INDOMARET: SAYA INGIN BEKERJA KEMBALI 

JAKARTA, - Anwar Bessy, pegawai PT. Indomarco Prismatama (Indomaret Group) yang 
dipidanakan karena merusak fasilitas kantor saat memprotes pembayaran tunjangan hari raya 
(THR), mengaku ingin kembali bekerja. 

Hal itu disampaikan Anwar pada konferensi pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), 
Jumat (28/5/2021). 

"Saya ingin bekerja kembali dan saya ingin tuntutan PT. Indomarco Prisnatama pada saya 
dicabut," kata Anwar dalam konferensi yang digelar secara virtual. 

Ia juga berharap ada aturan kerja bersama yang dibuat antara pekerja dan manajemen 
perusahaan. 

"Harapan kami demikian ke depannya agar tidak ada intimidasi dari atasan," ungkapnya. 

Anwar kini tengah diskors lantaran kasus yang menjeratnya. Sidang perkaranya tengah bergulir 
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Menanggapi kasus Anwar, serikat buruh telah melaksanakan kampanye boikot Indomaret 
perdana pada Kamis (27/5/2021). 

Aksi digelar di kantor PT. Indomarco Primastama tempat Anwar bekerja di Ancol, Jakarta Utara. 
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Aksi ini, kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, akan kembali 
digelar pada pekan depan. 

"Tidak benar boikot akan berhenti, yang benar boikot Indomaret akan dilanjutkan di minggu 
depan," kata Said dalam kesempatan yang sama. 

Said menegaskan, belum ada kesepakatan antara buruh --termasuk kuasa hukum Anwar-- 
dengan manajemen Indomaret. 

Untuk itu, aksi buruh boikot Indomaret akan kembali dilaksanakan pekan depan. 

Said merinci sejumlah hal yang akan dilaksanakan pihaknya pada pekan depan. 

"Satu, di gerai-gerai Indomaret di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur akan dilakukan 
pemasangan spanduk, membawa poster di depan store Indomaret dengan menyampaikan boikot 
Indomaret, jangan belanja di Indomaret," kata Said. 

Selain itu, akan dilakukan pula kampanye boikot Indomaret melalui sosial media. 

Kampanye boikot Indomaret, kata Said, juga akan dilaksanakan pada sidang International 
Labour Organization (ILO) pada 6 Juni 2021. 

Kampanye boikot Indomaret rencananya juga akan dilaksanakan di depan Gedung Bursa Efek 
Indonesia. 

"Kami akan mulai mempertimbangkan aksi di depan Bursa Efek Indonesia di Jakarta karena 
Indomaret itu Tbk. Jadi harus dibuka apa yang terjadi, kenapa pidana selalu jadi modus 
perusahaan untuk karyawan," kata Said. 

Adapun, terdapat empat tuntutan yang disampaikan buruh melalui aksi boikot ini. 

"Tuntutan satu, bebaskan Anwar Bessy, itu gipsum cuma 20 sentimeter, itu Rp 50.000, kenapa 
harus dipenjara?" ungkap Said. 

Tuntutan kedua adalah dipekerjakannya kembali Anwar Bessy. Ketiga, buruh juga meminta 
manajemen untuk mematuhi isi peraturan perusahaan dan memorandum yang sudah dibuat, 
termasuk perihal THR. 

Sementara tuntutan keempat, Kementerian Ketenagakerjaan agar melakukan supervisi untuk 
membuat perjanjian kerja bersama yang dirundingkan antara pekerja Indomaret masing-masing 
daerah dan manajemen Indomaret. 

Kasus ini bermula dari dipidanakannya Anwar Bessy, dengan tuduhan merusak fasilitas milik PT 
Indomarco Prismatama. 

Menurut Presiden DPP FSPMI Riden Hatam Aziz, Anwar yang merupakan pegawai Indomaret 
protes karena THR 2020 tidak dibayarkan secara penuh. 

"Persoalan orang sedang memperjuangkan hak kemudian hanya sedikit saja gipsum itu bolong 
langsung dipidanakan," kata Riden saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/5/2021). 

"Jadi sangat tidak seimbang. Sementara hak mereka yang memang THR-nya 2020 harusnya 
mendapat dua bulan upah sampai hari ini masih belum (dibayar penuh)," ucapnya. 

Anwar seharusnya mendapatkan upah dua bulan gaji dari THR-nya pada 2020. 

Begitu mengetahui adanya pemotongan THR, Anwar bereaksi dan merusak gipsum milik 
Indomaret. 
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Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa aksi buruh 
boikot Indomaret akan dilanjutkan pada pekan depan. "Tidak benar boikot akan berhenti, yang 
benar boikot Indomaret akan dilanjutkan di minggu depan," kata Said dalam konferensi pers 
KSPI yang digelar secara virtual pada Jumat (28/5/2021). 

 

PRESIDEN KSPI: BURUH BOIKOT INDOMARET DILANJUTKAN MINGGU DEPAN 

JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa 
aksi buruh boikot Indomaret akan dilanjutkan pada pekan depan. 

"Tidak benar boikot akan berhenti, yang benar boikot Indomaret akan dilanjutkan di minggu 
depan," kata Said dalam konferensi pers KSPI yang digelar secara virtual pada Jumat 
(28/5/2021). 

Untuk diketahui, aksi perdana kampanye boikot Indomaret telah dilakukan pada Kamis 
(27/5/2021), di kantor PT. Indomarco Prismatama (Indomaret Group), tempat Anwar Bessy 
bekerja, yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. 

Anwar Bessy merupakan pegawai yang dipidanakan dengan tuduhan merusak fasilitas kantor 
saat memprotes pembayaran tunjangan hari raya (THR). 

Said menegaskan, belum ada kesepakatan antara buruh --termasuk kuasa hukum Anwar-- 
dengan manajemen Indomaret. Untuk itu, aksi buruh boikot Indomaret akan kembali 
dilaksanakan pekan depan. 

Said merinci sejumlah hal yang akan dilaksanakan pihaknya pada pekan depan. 

Daftarkan email "Satu, di gerai-gerai Indomaret di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur akan 
dilakukan pemasangan spanduk, membawa poster di depan store Indomaret dengan 
menyampaikan boikot Indomaret, jangan belanja di Indomaret," kata Said. 

Selain itu, akan dilakukan pula kampanye boikot Indomaret melalui sosial media. 
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Kampanye boikot Indomaret, kata Said, juga akan dilaksanakan pada sidang International 
Labour Organization (ILO) pada 6 Juni 2021. 

Kampanye boikot Indomaret rencananya juga akan dilaksanakan di depan Gedung Bursa Efek 
Indonesia. 

"Kami akan mulai mempertimbangkan aksi di depan Bursa Efek Indonesia di Jakarta karena 
Indomaret itu Tbk. jadi harus dibuka apa yang terjadi, kenapa pidana selalu jadi modus 
perusahaan untuk karyawan," kata Said. 

Adapun empat tuntutan yang disampaikan buruh melalui aksi boikot ini. 

"Tuntutan satu, bebaskan Anwar Bessy, itu gipsum cuma 20 sentimeter, itu Rp 50.000, kenapa 
harus dipenjara?" ungkap Said. 

Tuntutan kedua adalah dipekerjakannya kembali Anwar Bessy. Ketiga, buruh juga meminta 
manajemen untuk mematuhi isi peraturan perusahaan dan memorandum yang sudah dibuat, 
termasuk perihal THR. 

Sementara tuntutan keempat adalah agar Kementerian Ketenagakerjaan melakikan supervisi 
untuk membuat perjanjian kerja bersama yang dirundingkan antara pekerja Indomaret masing-
masing daerah dan manajemen Indomaret. 

Diketahui, serikat buruh menggelar aksi kampanye boikot Indomaret di kantor PT. Indomarco 
Prismatama tempat Anwar Bessy bekerja yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara, pada Kamis. 

Kasus ini bermula dari dipidanakannya Anwar Bessy, dengan tuduhan merusak fasilitas milik PT 
Indomarco Prismatama. 

Menurut Presiden DPP FSPMI Riden Hatam Aziz, Anwar yang merupakan pegawai Indomaret 
protes karena THR 2020 tidak dibayarkan secara penuh. 

"Persoalan orang sedang memperjuangkan hak kemudian hanya sedikit saja gipsum itu bolong 
langsung dipidanakan," kata Riden saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/5/2021). 

"Jadi sangat tidak seimbang. Sementara hak mereka yang memang THR-nya 2020 harusnya 
mendapat dua bulan upah sampai hari ini masih belum (dibayar penuh)," ucapnya. 

Anwar seharusnya mendapatkan upah dua bulan gaji dari THR-nya pada 2020. 

Begitu mengetahui adanya pemotongan THR, Anwar bereaksi dan merusak gipsum milik 
Indomaret. 

Hingga saat ini, Anwar masih berstatus pegawai Indomaret yang sedang menjalani skors. 

Sidang kasus yang menjerat Anwar kini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
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Narasumber 

negative - Mirah Sumirat (Presiden Aspek Indonesia) Saya mendapatkan informasi dari Ketua 
Umum Serikat Pekerja Hero Supermarket yang memang itu adalah anggota saya di ASPEK 
Indonesia menyampaikan seluruh sisanya ini kurang lebih 7.000 seluruhnya akan di-PHK 

negative - Mirah Sumirat (Presiden Aspek Indonesia) Memang kemudian ada negosiasi dengan 
serikat pekerjanya akan ditempatkan di Hero dan IKEA tapi itu hanya 5 gerai. Jadi sebenarnya 
tidak ngangkat juga, berapa orang sih dari 7.000 itu yang kemudian disalurkan ke bisnis-bisnis 
lain di Giant ya artinya tidak signifikan 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Menaker agar 
mengambil langkah hampir 3.000 orang karyawan Giant di seluruh Indonesia ada 80 store itu 
akan tutup pasti tutup Juni 2021. Apa langkah pemerintah kita belum dengar 

positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Informasi terkini 
akan mengembangkan store baru beberapa store baru. Sehingga (seharusnya) mendekati 75% 
(pekerja PHK) terserap di 3 unit grup (IKEA, HERO Supermarket, dan Guardian) 

 

Ringkasan 

Seluruh gerai Giant bakal tutup permanen mulai Juli 2021 mendatang. Penutupan seluruh gerai 
pasti itu tentu berdampak kepada karyawan. Menurut data yang Asosiasi Serikat Pekerja 
Indonesia (ASPEK Indonesia) dari Serikat Pekerja Hero Supermarket, total karyawan Giant yang 
bakal di-PHK dan terancam menganggur mencapai sekitar 7.000 orang. 

 

GIANT MAU TUTUP PERMANEN, 7.000 BURUH KENA PHK! 

Seluruh gerai Giant bakal tutup permanen mulai Juli 2021 mendatang. Penutupan seluruh gerai 
pasti itu tentu berdampak kepada karyawan. 
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Menurut data yang Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dari Serikat Pekerja 
Hero Supermarket, total karyawan Giant yang bakal di-PHK dan terancam menganggur mencapai 
sekitar 7.000 orang. 

"Saya mendapatkan informasi dari Ketua Umum Serikat Pekerja Hero Supermarket yang 
memang itu adalah anggota saya di ASPEK Indonesia menyampaikan seluruh sisanya ini kurang 
lebih 7.000 seluruhnya akan di-PHK," ujar Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat dalam 
konferensi pers virtual, Jumat (28/5/2021). 

Meski sudah ada kesepakatan dari manajemen perusahaan bahwa karyawan-karyawan itu akan 
dipekerjakan di gerai lain seperti IKEA dan Hero Supermaket. Akan tetapi, Mirah meyakini tak 
semua buruh tersebut dapat terserap di gerai-gerai lain. 

"Memang kemudian ada negosiasi dengan serikat pekerjanya akan ditempatkan di Hero dan 
IKEA tapi itu hanya 5 gerai. Jadi sebenarnya tidak ngangkat juga, berapa orang sih dari 7.000 
itu yang kemudian disalurkan ke bisnis-bisnis lain di Giant ya artinya tidak signifikan," katanya. 

Di kesempatan serupa, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 
memprediksi ada sekitar 3.000 pekerja Giant yang terancam menganggur. Untuk itu, ia 
mengimbau Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk bisa segera mengambil tindakan agar 
tidak terjadi lonjakan pengangguran yang besar di Indonesia. 

"Menaker agar mengambil langkah hampir 3.000 orang karyawan Giant di seluruh Indonesia ada 
80 store itu akan tutup pasti tutup Juni 2021. Apa langkah pemerintah kita belum dengar," imbau 
Said. 

Said juga berharap manajemen Hero Group yang menaungi Hypermart Giant itu bisa benar-
benar menetapi janjinya soal penyerapan karyawan yang mengalami PHK untuk kembali bekerja 
di lini bisnis lain di bawah kelolaan perusahaan ritel tersebut. Ia berharap 75% karyawan yang 
kena PHK bisa terserap di seluruh gerai baru Hero Group. 

"Informasi terkini akan mengembangkan store baru beberapa store baru. Sehingga (seharusnya) 
mendekati 75% (pekerja PHK) terserap di 3 unit grup (IKEA, HERO Supermarket, dan Guardian)," 
sambungnya. 
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Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa saat ini 
belum tercapai kesepakatan antara pihak buruh dengan manajemen PT Indomarco Prismatama 
( Indomaret Group). Kesepakatan yang dimaksud menyangkut nasib Anwar Bessy, karyawan 
Indomaret yang dipidana dengan tuduhan merusak fasilitas usai melayangkan protes soal 
tunjangan hari raya (THR). 

 

PRESIDEN KSPI: BELUM ADA KESEPAKATAN ANTARA BURUH DAN MANAJEMEN 
INDOMARET 

JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa 
saat ini belum tercapai kesepakatan antara pihak buruh dengan manajemen PT Indomarco 
Prismatama ( Indomaret Group). 

Kesepakatan yang dimaksud menyangkut nasib Anwar Bessy, karyawan Indomaret yang 
dipidana dengan tuduhan merusak fasilitas usai melayangkan protes soal tunjangan hari raya 
(THR). 

Menurut Said, perwakilan serikat buruh FSPMI serta tim kuasa hukum Anwar sempat berdialog 
dengan jajaran manajemen Indomaret di sela aksi, Kamis (27/5/2021). Namun, belum ada 
kesepakatan yang dicapai. 

"Tidak benar ada kesepakatan antara FSPMI dengan pimpinan perusahaan," kata Said dalam 
konferensi pers virtual KSPI, Jumat (28/5/2021). 

Menurut Said, pertemuan pada Kamis dilaksanakan dengan difasilitasi Dirjen Pembinaan 
Hubungan Industri Kementerian Ketenagakerjaan. 

Dalam pertemuan itu kuasa hukum Anwar Bessy, Jamsari, sempat menyampaikan dua tuntutan 
kepada manajemen Indomaret. 
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"Yang pertama, kami sampaikan bebaskan Anwar Bessy. Kedua, mempekerjakan kembali Anwar 
Bessy," kata Jamsari yang turut hadir dalam konferensi pers. 

Menurut dia, pihak Indomaret masih mempertimbangkan dua tuntutan prioritas tersebut. 

Sebagai indormasi, serikat buruh menggelar aksi kampanye boikot Indomaret di kantor PT 
Indomarco Prismatama tempat Anwar Bessy bekerja yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara, pada 
Kamis. 

Kasus ini bermula dari dipidanakannya Anwar Bessy, dengan tuduhan merusak fasilitas milik PT 
Indomarco Prismatama. 

Kasus ini bermula dari dipidanakannya Anwar Bessy, dengan tuduhan merusak fasilitas milik PT 
Indomarco Prismatama. 

Menurut Presiden DPP FSPMI Riden Hatam Aziz, Anwar yang merupakan pegawai Indomaret 
protes karena THR 2020 tidak dibayarkan secara penuh. 

"Persoalan orang sedang memperjuangkan hak kemudian hanya sedikit saja gipsum itu bolong 
langsung dipidanakan," kata Riden saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/8/2021). 

"Jadi sangat tidak seimbang. Sementara hak mereka yang memang THR-nya 2020 harusnya 
mendapat dua bulan upah sampai hari ini masih belum (dibayar penuh)," ucapnya. 

Anwar seharusnya mendapatkan upah dua bulan gaji dari THR-nya pada 2020. 

Begitu mengetahui adanya pemotongan THR, Anwar bereaksi dan merusak gipsum milik 
Indomaret. 

Hingga saat ini, Anwar masih berstatus pegawai Indomaret yang sedang menjalani skors. 

Sidang kasus yang menjerat Anwar kini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
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Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan anugerah Pekerja 
Film Berdedikasi Sepanjang Masa (life-time achievement award) kepada 4 sineas film kawakan 
Indonesia. Penghargaan diberikan oleh Menaker Ida Fauziyah usai menggelar nonton bareng 
film "Tjoet Nja' Dhien" bersama perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di XXI Plaza Senayan, 
Jakarta, Kamis (27/5/2021). Penerima anugerah tersebut adalah Eros Djarot, Christine Hakim, 
Slamet Rahardjo, dan George Kamarullah. 

 

EROS DJAROT HINGGA CHRISTINE HAKIM TERIMA PENGHARGAAN LIFE-TIME 
ACHIEVEMENT DARI MENAKER 

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan anugerah 
Pekerja Film Berdedikasi Sepanjang Masa (life-time achievement award) kepada 4 sineas film 
kawakan Indonesia. 

Penghargaan diberikan oleh Menaker Ida Fauziyah usai menggelar nonton bareng film "Tjoet 
Nja' Dhien" bersama perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di XXI Plaza Senayan, Jakarta, 
Kamis (27/5/2021). 

Penerima anugerah tersebut adalah Eros Djarot, Christine Hakim, Slamet Rahardjo, dan George 
Kamarullah. 

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada insan film Indonesia yang telah mengabdi 
sepanjang masa, hidupnya bagi perfilman Indonesia," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida 
Fauziyah, Kamis (27/5/2021). 

Menaker Ida mengatakan, saat ini Kemnaker juga sedang memproses empat orang pekerja film, 
yakni Eros Djarot, Christine Hakim, Slamet Rahardjo, dan George Kamarullah, sebagai penerima 
sertifikat SKKNI level 9 atau setara profesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 
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Menaker Ida Fauziyah menegaskan, pesatnya perkembangan industri perfilman memerlukan 
dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten dalam jumlah yang banyak. 

Untuk menciptakan SDM berdaya saing dan kompeten, sudah saatnya dunia perfilman di 
Indonesia menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

"SKKNI perfilman selain sebagai salah satu tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, juga 
sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan mutu dari perfilman Indonesia," katanya. 

Meski saat ini industri perfilman menjadi satu di antara industri yang sangat terdampak oleh 
pandemi COVID-19, Menaker Ida mengatakan pemerintah cukup optimis upaya pemulihan pada 
sektor industri ini dapat segera dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. 

"Akselerasi upaya untuk pemulihan industri perfilman akibat pandemi COVID-19 harus segera 
dilakukan agar industri perfilman dapat kembali bangkit dan terus melesat, sehingga dapat 
memberikan kontribusi bagi penyerapan pengangguran," ujarnya. 

Untuk membantu mengembangkan kompetensi pekerja di sektor perfilman, Ida Fauziyah 
menyatakan siap mendukung melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas. 

Saat ini Kemnaker telah memiliki pelatihan bidang perfilman di BLK Padang. 

"Kita tawarkan juga kerjasama dengan para insan film Indonesia untuk membangun BLK 
Komunitas di berbagai daerah yang membutuhkan," kata Menaker Ida. 

Menaker Ida Fauziyah menyebut, pihaknya pun telah meluncurkan 14 daftar standar kompetensi 
kerja bidang perfilman yang bertujuan untuk menjadi tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, 
dan meningkatkan mutu perfilman Indonesia. 

Ke-14 SKKNI bidang film tersebut yakni kategori kesenian, hiburan dan rekreasi golongan pokok 
kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas bidang tata kamera film, tata suara film, pengeditan 
film, tata artistik film, penulisan skenario, pemeran film, manajemen produksi film, film 
dokumenter, casting film, penata laga, tata cahaya film, grip, penyutradaraan film dan efek 
visual. 

Menaker Ida juga memberikan apresiasi kepada pekerja film yang telah mengikuti program 
vaksinasi gratis dalam rangka perayaan May Day, pada 1 Mei 2021 lalu. 

Sedangkan untuk kesejahteraan pekerja film, Ida Fauziyah menyatakan pihaknya telah 
memperhatikan pekerja film di UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. 

"Kita sudah ada di Ciptaker dan PP turunannya. Antara lain, soal upah berdasarkan jam kerja, 
wajib ada kontrak kerja tertulis, perlindungan kepada pekerja film yang biasanya bekerja 
berdasarkan satuan hasil alias seperti borongan, dan wajib mengikuti program BPJS dan lain-
lain," katanya. 
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Menaker agar mengambil langkah hampir 3.000 orang 
karyawan Giant di seluruh Indonesia ada 80 store itu akan tutup pasti tutup Juni 2021. Apa 
langkah pemerintah kita belum dengar 

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Informasi terkini akan mengembangkan beberapa store 
baru. Sehingga (seharusnya) mendekati 75 persen (pekerja PHK) terserap di 3 unit grup (IKEA, 
HERO Supermarket, dan Guardian) 

negative - Mirah Sumirat (Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia) Tahun ini 
Serikat Pekerja Hero anggota aspek seluruh sisa 7.000 seluruhnya akan di-PHK tidak ada yang 
tersisa. Akan ditempatkan di Hero dan Ikea tapi itu cuma 5 gerai. enggak ngangkat juga tidak 
signifikan 

 

Ringkasan 

Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang terjadi di Giant Indonesia menjadi 
sorotan serikat pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 
meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengambil tindakan terhadap hampir 3.000 
pekerja Giant yang terancam kena PHK. "Menaker agar mengambil langkah hampir 3.000 orang 
karyawan Giant di seluruh Indonesia ada 80 store itu akan tutup pasti tutup Juni 2021. Apa 
langkah pemerintah kita belum dengar," katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (28/5). 

 

3.000 PEKERJA GIANT TERANCAM PHK, SERIKAT BURUH MINTA MENAKER TURUN 
TANGAN 

Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang terjadi di Giant Indonesia menjadi 
sorotan serikat pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 
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meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengambil tindakan terhadap hampir 3.000 
pekerja Giant yang terancam kena . 

"Menaker agar mengambil langkah hampir 3.000 orang karyawan Giant di seluruh Indonesia ada 
80 store itu akan tutup pasti tutup Juni 2021. Apa langkah pemerintah kita belum dengar," 
katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (28/5). 

Menurut Said, saat ini sebenarnya manajemen Hero Group yang menaungi Hypermart Giant telah 
melakukan langkah yang solutif yaitu dengan menyalurkan sebagian karyawan yang mengalami 
PHK untuk kembali bekerja di lini bisnis lain seperti Guardian, Hero Supermarket, dan IKEA. 

"Informasi terkini akan mengembangkan beberapa store baru. Sehingga (seharusnya) mendekati 
75 persen (pekerja PHK) terserap di 3 unit grup (IKEA, HERO Supermarket, dan Guardian)," 
sambungnya. 

Said juga menuturkan selama ini Hero Group merupakan salah satu contoh perusahaan dengan 
hubungan industrial yang baik. Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja 
Indonesia, Mirah Sumirat mencatat, seluruh karyawan Giant akan di-PHK seluruhnya. 

Menurutnya, langkah manajemen Hero untuk menyerap kembali pegawai yang telah di-PHK tidak 
signifikan. Berdasarkan catatannya, selama dua tahun terakhir Giant telah terseok-seok. 
Hypermart populer di Indonesia ini telah mempekerjakan sekitar 15.000 pekerja di seluruh 
Indonesia. 

"Tahun ini Serikat Pekerja Hero anggota aspek seluruh sisa 7.000 seluruhnya akan di-PHK tidak 
ada yang tersisa. Akan ditempatkan di Hero dan Ikea tapi itu cuma 5 gerai. enggak ngangkat 
juga tidak signifikan," tuturnya. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami pastikan ke teman-teman bahwa 
pemerintah hadir dan memastikan, bioskop itu aman, nyaman dengan penerapan protokol 
kesehatan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi 
kepada insan film Indonesia yang telah mengabdi sepanjang masa, hidupnya bagi perfilman 
Indonesia 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tawarkan juga kerja sama dengan para 
insan film Indonesia untuk membangun BLK Komunitas di berbagai daerah yang membutuhkan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan tinjauan operasional bioskop di XXI 
Plaza Senayan, Kamis (27/5/2021). Dalam kesempatan tersebut Ida memastikan, saat ini 
kunjungan ke bioskop aman dilakukan dengan tetap disiplin protokol kesehatan. "Kami pastikan 
ke teman-teman bahwa pemerintah hadir dan memastikan, bioskop itu aman, nyaman dengan 
penerapan protokol kesehatan," ujar Ida Fauziyah melalui siaran pers, Jumat (28/5/2021). 

 

TINJAU OPERASIONAL BIOSKOP, MENAKER PASTIKAN KEAMANAN DAN STANDAR 
PROTOKOL KESEHATAN 

JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan tinjauan operasional 
bioskop di XXI Plaza Senayan, Kamis (27/5/2021). 

Dalam kesempatan tersebut Ida memastikan, saat ini kunjungan ke bioskop aman dilakukan 
dengan tetap disiplin protokol kesehatan. 
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"Kami pastikan ke teman-teman bahwa pemerintah hadir dan memastikan, bioskop itu aman, 
nyaman dengan penerapan protokol kesehatan," ujar Ida Fauziyah melalui siaran pers, Jumat 
(28/5/2021). 

Untuk kembali membangkitkan semangat sineas film tanah air, Ida juga memberikan anugerah 
Pekerja Film Berdedikasi Sepanjang Masa (life-time achievement award) kepada sejumlah sineas 
film kawakan Indonesia. 

Penerima anugerah tersebut adalah Eros Djarot, Christine Hakim, Slamet Rahardjo, dan George 
Kamarullah. 

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada insan film Indonesia yang telah mengabdi 
sepanjang masa, hidupnya bagi perfilman Indonesia," ungkap dia. 

Ida juga mengatakan, saat ini Kemenaker sedang memproses empat orang pekerja film tersebut 
untuk menerima sertifikat SKKNI level 9 atau setara profesor dari Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP). 

Ida menambahkan, dengan pesatnya perkembangan industri perfilman, dukungan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang kompeten dalam jumlah yang banyak sangat dibutuhkan. Itulah mengapa, 
dunia perfilman di Indonesia butuh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

Ida optimis upaya pemulihan pada sektor industri ini dapat segera dilakukan dengan penerapan 
protokol kesehatan. Untuk membantu mengembangkan kompetensi pekerja di sektor perfilman, 
Ida memastikan Kemenaker siap mendukung melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK 
Komunitas. Saat ini Kemnaker telah memiliki pelatihan bidang perfilman di BLK Padang. 

"Kita tawarkan juga kerja sama dengan para insan film Indonesia untuk membangun BLK 
Komunitas di berbagai daerah yang membutuhkan," ujar Ida. 

Pihaknya juga telah meluncurkan 14 daftar standar kompetensi kerja bidang perfilman yang 
bertujuan untuk menjadi tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, dan meningkatkan mutu 
perfilman Indonesia. 

Diantaranya, kategori kesenian, hiburan dan rekreasi golongan pokok kegiatan hiburan, kesenian 
dan kreativitas bidang tata kamera film, tata suara film, pengeditan film, tata artistik film, 
penulisan skenario, pemeran film, manajemen produksi film, film dokumenter, casting film, 
penata laga, tata cahaya film, grip, penyutradaraan film dan efek visual. 
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Kampanye boikot Indomaret bergaung. Mulanya adalah perkara THR tahun lalu dan kasus hukum 
terhadap seorang buruh. Indomaret, jaringan minimarket yang dimiliki oleh Salim Group, 
diboikot. Setidaknya begitu yang diupayakan para buruh dan kelompok solidaritas sejak kemarin 
(27/5/2021). Semuanya bermula karena para buruh merasa hak-hak mereka dilanggar bahkan 
ada upaya kriminalisasi terhadap seorang pekerja. 

 

MENGURUT KAMPANYE BOIKOT INDOMARET: BERMULA DARI PERKARA THR 

Kampanye boikot Indomaret bergaung. Mulanya adalah perkara THR tahun lalu dan kasus hukum 
terhadap seorang buruh. 

Indomaret, jaringan minimarket yang dimiliki oleh Salim Group, diboikot. Setidaknya begitu yang 
diupayakan para buruh dan kelompok solidaritas sejak kemarin (27/5/2021). Semuanya bermula 
karena para buruh merasa hak-hak mereka dilanggar bahkan ada upaya kriminalisasi terhadap 
seorang pekerja. 

Nama buruh itu adalah Anwar Bessy, bekerja sebagai sopir pengiriman barang. Ia dituntut ke 
polisi oleh perusahaannya sendiri atas dugaan perusakan barang. Peristiwa itu terjadi saat ia dan 
para buruh lain menggelar demonstrasi pada 8 dan 11 Mei 2020 di Distribution Center (DC) 
Indomaret, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. 

Kuasa hukum Anwar, Bambang Santoso, mengatakan ketika itu Anwar tengah mewakili buruh 
untuk mediasi dengan manajemen. "Setelah perundingan tersebut, ada insiden di ruangan luar. 
Dinding gipsum ditekan oleh sikutnya Anwar Bessy hingga mengakibatkan bolong kurang lebih 
10 cm, dan ini yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara," kata Bambang kepada wartawan 
Tirto, Rabu (27/5/2021). 

Anwar digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 26 Maret 2020 dengan nomor registrasi 
353/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr. Ia dituntut Pasal 335 atau Pasal 406 KUHP. Pasal 406 mengatur 
mengenai perusakan barang milik orang lain, sedangkan Pasal 335 mengenai "perbuatan tidak 
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menyenangkan"--Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan 
konstitusi . 

Bambang mengatakan Senin (25/5/2021) lalu persidangan sudah berjalan dengan agenda 
tanggapan eksepsi. 

THR Tak Dibayar Penuh, Buruh Boikot Indomaret Mulai Minggu Depan Dua hari kemudian, para 
buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berdemonstrasi lagi 
di kantor pusat Indomaret, PT Indomarco Prismatama, Jakarta Utara. "Setelah aksi 27 Mei, maka 
hari-hari selanjutnya akan dilakukan kampanye boikot Indomaret di seluruh Indonesia apabila 
Anwar Bessy tidak dibebaskan," kata Presiden KSPI Said Iqbal lewat keterangan tertulis. 

Kemarin juga berlangsung pertemuan antara buruh dan perusahaan yang difasilitasi oleh 
Kementerian Ketenagakerjaan di Hotel Grand Melia. 

Demonstrasi-demonstrasi itu sendiri dilakukan dalam rangka memprotes pemotongan tunjangan 
hari raya (THR). Riden Hatam Aziz, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), 
serikat buruh yang menaungi para pekerja Indomaret, mengatakan pada tahun lalu Indomaret 
hanya memberikan THR 50 persen. 

"Manajemen harus tetap membayar seperti tahun sebelumnya (sebelum 2020)," kata Riden, 19 
Mei lalu. 

Secara regulasi, perusahaan memang dapat memberikan PHK dengan cara dicicil karena alasan 
pandemi. Tapi menurut Riden itu tak semestinya jadi alasan karena "belasan ribu gerai 
Indomaret di seluruh Indonesia tetap buka di saat pandemi." "Sehingga buruh berpendapat 
bahwa perusahaan tidak sedang mengalami kerugian. Karena itulah mereka melakukan protes 
ketika THR 2020 berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya." Tanggapan 
Indomaret Marketing Director PT Indomarco Prismatama, Wiwiek Yusuf, mengatakan persoalan 
THR sebenarnya sudah selesai. "Seluruh karyawan telah mendapat haknya, termasuk THR 2020 
sudah diberikan dengan jumlah dan waktu sesuai Peraturan Menaker Nomor 6 tahun 2016," kata 
Wiwiek dalam keterangan, Rabu. 

Wiwiek mengatakan Indomarco tidak pernah menunggak pemberian THR. Mereka selalu 
memberikan hak pegawai sesuai peraturan pemerintah. 

Alfamart Vs Indomaret: Siapa Lebih Pesat? Sementara terkait proses hukum terhadap Anwar, 
dia mengatakan "Indomaret sepenuhnya menyerahkan kepada proses hukum yang saat ini 
tengah berjalan. Diharapkan semua pihak menghargai proses hukum yang berlangsung saat ini." 
Bambang Santoso mengonfirmasi bahwa Indomaret memang telah membayar THR tahun lalu. 
Namun menurutnya itu hanya sebesar satu bulan upah. 

"Biasanya dua bulan gaji, sekarang hanya satu gaji," kata Bambang, sembari mengatakan bahwa 
kebijakan perusahaan selama ini untuk pekerja yang bekerja 3-7 tahun mendapat 150 persen 
dari total gaji sementara di atas 2 tahun mendapatkan 2 kali gaji. 
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Judul Penghargaan Kemnaker untuk Sineas Film Indonesia 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Penghargaan Life-Time Achievement 

Halaman/URL https://inforial.tempo.co/info/1005060/penghargaan-kemnaker-untuk-
sineas-film-indonesia 

Jurnalis TEMPO.CO 

Tanggal 2021-05-28 10:46:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi 
kepada insan film Indonesia yang telah mengabdi sepanjang masa, hidupnya bagi perfilman 
Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) SKKNI perfilman selain sebagai salah satu tolok 
ukur penyiapan SDM berdaya saing, juga sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan mutu 
dari perfilman Indonesia 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan anugerah Pekerja Film 
Berdedikasi Sepanjang Masa ( lifetime achievement award ) kepada sejumlah sineas film 
kawakan Indonesia. Penerima anugerah tersebut adalah Eros Djarot, Christine Hakim, Slamet 
Rahardjo, dan George Kamarullah. 

 

PENGHARGAAN KEMNAKER UNTUK SINEAS FILM INDONESIA 

INFO BISNIS -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan anugerah 
Pekerja Film Berdedikasi Sepanjang Masa ( lifetime achievement award ) kepada sejumlah sineas 
film kawakan Indonesia. Penerima anugerah tersebut adalah Eros Djarot, Christine Hakim, 
Slamet Rahardjo, dan George Kamarullah. 

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada insan film Indonesia yang telah mengabdi 
sepanjang masa, hidupnya bagi perfilman Indonesia," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah usai nonton bareng film "Tjoet Nja' Dhien" bersama perwakilan Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh di XXI Plaza Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Mei 2021. Ia pun mengajak masyarakat untuk 
menonton di bioskop untuk kembali menggerakan industri perfilman nasional yang telah 
terdampak pandemi Covid-19. 
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Ida mengatakan saat ini Kemnaker juga sedang memproses Eros Djarot, Christine Hakim, Slamet 
Rahardjo, dan George Kamarullah sebagai penerima sertifikat SKKNI level 9 atau setara profesor 
dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Untuk menciptakan SDM berdaya saing dan kompeten, Ida menilai aatnya dunia perfilman di 
Indonesia menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). "SKKNI perfilman 
selain sebagai salah satu tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, juga sebagai salah satu 
bentuk upaya meningkatkan mutu dari perfilman Indonesia," katanya. 

Untuk membantu mengembangkan kompetensi pekerja di sektor perfilman, Ida menyatakan 
pihaknya siap mendukung melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas. Saat ini 
Kemnaker telah memiliki pelatihan bidang perfilman di BLK Padang. 

Pihaknya pun telah meluncurkan 14 daftar standar kompetensi kerja bidang perfilman yang 
menjadi tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, dan meningkatkan mutu perfilman Indonesia. 

Ke-14 SKKNI bidang film tersebut yakni kategori kesenian, hiburan dan rekreasi golongan pokok 
kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas bidang tata kamera film, tata suara film, pengeditan 
film, tata artistik film, penulisan skenario, pemeran film, manajemen produksi film, film 
dokumenter, casting film, penata laga, tata cahaya film, grip, penyutradaraan film dan efek 
visual.  
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Judul Kemnaker Siapkan Langkah Antisipasi Urbanisasi 

Nama Media Gatra 

Newstrend Antisipasi Urbanisasi Pasca Lebaran 

Halaman/URL Pg34&35 

Jurnalis * 

Tanggal 2021-05-28 10:43:00 

Ukuran 341x482mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 140.000.000 

News Value Rp 700.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita ketahui bersama bahwa tiap tahun 
fenomena urbanisasi terjadi, dan kita tidak ingin urbanisasi menimbulkan masalah baru karena 
ketiadaannya keterampilan pekerja yang dibutuhkan pasar kerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui berbagai program ini, kami inginkan 
agar masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di daerah 
masing-masing sehingga tidak perlu mencari pekerjaan ke kota-kota besar 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga mendukung lahirnya produk-produk 
kreatif industri kecil yang pada akhirnya dapat membantu masyarakat dan menjadi kekuatan 
ekonomi baru di daerahnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Lapangan kerja dan kesempatan kerja baru 
harus diciptakan di kawasan pedesaan untuk mengurangi pengangguran. Dengan demikian, 
perekonomian perdesaan akan makin maju dan dapat mengurangi arus urbanisasi ke kota-kota 
besar 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi 
kelembagaan, sampai reorientasi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan BLK Kita optimalkan 
potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan BLK Komunitas kepada 483.991 orang per tahun, yang 
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh 
Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita terapkan strategi mengintegrasikan sistem 
pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan 
dunia industri (DuDi) 

 

Ringkasan 

Mudik lebaran yang terjadi setiap tahun biasanya selalu diiringi dengan fenomena urbanisasi. 
Para kaum urban akan menjadikan kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan 
Surabaya sebagai tujuan utama untuk mencari kehidupan baru. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 
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Fauziyah, mengatakan bahwa kota-kota besar masih menjadi magnet bagi para pencari kerja. 
Namun sayangnya, sebagian besar dari mereka yang datang dari desa ke kota tanpa memiliki 
keterampilan kerja yang memadai. 

 

KEMNAKER SIAPKAN LANGKAH ANTISIPASI URBANISASI 

Mudik lebaran yang terjadi setiap tahun biasanya selalu diiringi dengan fenomena urbanisasi. 
Para kaum urban akan menjadikan kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan 
Surabaya sebagai tujuan utama untuk mencari kehidupan baru. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa kota-kota besar masih menjadi 
magnet bagi para pencari kerja. Namun sayangnya, sebagian besar dari mereka yang datang 
dari desa ke kota tanpa memiliki keterampilan kerja yang memadai. 

"Kita ketahui bersama bahwa tiap tahun fenomena urbanisasi terjadi, dan kita tidak ingin 
urbanisasi menimbulkan masalah baru karena ketiadaannya keterampilan pekerja yang 
dibutuhkan pasar kerja," kata Ida. 

Ida mengatakan, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah tidak menghendaki urbanisasi 
yang tiap tahun terjadi hanya melahirkan masalah baru, seperti meningkatnya angka 
pengangguran. Untuk itu, menurutnya, warga yang mau mencari kehidupan baru ke kota agar 
memiliki keterampilan kerja yang memadai agar cepat terserap pasar kerja. 

Sebagai salah satu mitigasi dalam mengantisipasi urbanisasi, Ida mengatakan bahwa Kemnaker 
sendiri telah, sedang, dan akan terus menggulirkan program peningkatan kompetensi agar 
masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. 

Sejumlah program peningkatan kompetensi yang telah digulirkan dan dijalankan pihaknya 
seperti pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK), pelatihan peningkatan produktivitas, 
sertifikasi kompetensi, dan bursa kerja daring (job fail). Untuk mengakses berbagai pelatihan 
yang diadakan Kemnaker, masyarakat dapat mendaftarkan diri ke BLK Kemnaker dan BLK yang 
ada di daerah masing-masing. 

"Melalui berbagai program ini, kami inginkan agar masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai 
dengan kebutuhan industri yang ada di daerah masing-masing sehingga tidak perlu mencari 
pekerjaan ke kota-kota besar," katanya. 

Lebih lanjut, Ida mengatakan bahwa program-program yang telah dilakukannya tidak hanya 
bertujuan agar masyarakat menjadi pekerja di perusahaan, tetapi juga menjadi wirausaha wan, 
sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. 

Dalam upaya memperbanyak penciptaan wirausahawan, pihaknya telah melakukan program-
program seperti pelatihan wirausaha baru, padat karya, jaring pengaman sosial dan inkubasi 
bisnis. 

"Kami juga mendukung lahirnya produk-produk kreatif industri kecil yang pada akhirnya dapat 
membantu masyarakat dan menjadi kekuatan ekonomi baru di daerahnya," ucapnya. 

Tak hanya itu, Kemnaker juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan 
perencanaan ketenagakerjaan, sehingga supply dan demand pekerja dapat terpetakan dengan 
baik. Selain itu, kemnaker juga terus mendorong pembangunan di perdesaan. 

"Lapangan kerja dan kesempatan kerja baru harus diciptakan di kawasan pedesaan untuk 
mengurangi pengangguran. Dengan demikian, perekonomian perdesaan akan 
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makin maju dan dapat mengurangi arus urbanisasi ke kota-kota besar,"kata Ida. 

Menurutnya, pembangunan di kawasan perdesaan membutuhkan komitmen dari masyarakat 
dan aparat desa yang memiliki potensi sumberdaya ekonomi,akses informasi, dan pemasaran 
produk serta ketersediaan infrastruktur jalan, air, dan listrik. 

Link and Match 

Untuk mempercepat pengurangan pengangguran Kemnaker juga telah melakukan berbagai 
langkah untuk mengatasi ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan kemampuan 
pekerja,yaitu transformasi balai latihan kerja (BLK) dan linkand match ketenagakerjaan. 

Dua Kebijakan Kemnaker untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan tahun 2020-2024, yaitu 
yang pertama transformasi Balai Latihan Kerja dengan arah kebijakan mengubah secara total 
BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan 
produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. 

"Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi kelembagaan, sampai reorientasi SDM untuk 
meningkatkan kualitas layanan BLK Kita optimalkan potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan BLK 
Komunitas kepada 483.991 orang per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 
kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia,"ujar Ida. 

Kebijakan kedua, yaitu link and match ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun 
integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang 
utuh serta efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja. 

"Kita terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu 
pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DuDi),"kata Ida. 

Dalam rangka mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi, 
terdapat pula 1.925 lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di 
seluruh Indonesia. * 
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Judul Pengangguran di Indonesia Capai 8,75 Juta Orang 

Nama Media fajar.co.id 

Newstrend Tingkat Pengangguran Terbuka 

Halaman/URL https://fajar.co.id/2021/05/28/pengangguran-di-indonesia-capai-875-
juta-orang/ 

Jurnalis Edy Arsyad 

Tanggal 2021-05-28 10:35:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengangguran terbuka kita dibandingkan 
Agustus 2020 menurun, Agustus 2020, akibat pandemi pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah 
dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita berkurang 950 ribu 

 

Ringkasan 

JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, jumlah pengangguran di 
Indonesia saat ini mencapai 8,75 juta orang. Artinya, jumlah pengangguran mengalami 
penurunan sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021. Di mana pada Agustus 2020 lalu, jumlah 
pengangguran terbuka Indonesia berada di angka 9,7 juta akibat pandemi. 

 

PENGANGGURAN DI INDONESIA CAPAI 8,75 JUTA ORANG 

JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, jumlah pengangguran di 
Indonesia saat ini mencapai 8,75 juta orang. Artinya, jumlah pengangguran mengalami 
penurunan sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021. Di mana pada Agustus 2020 lalu, jumlah 
pengangguran terbuka Indonesia berada di angka 9,7 juta akibat pandemi. 

"Pengangguran terbuka kita dibandingkan Agustus 2020 menurun, Agustus 2020, akibat 
pandemi pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan 
pengangguran kita berkurang 950 ribu," kata Menaker, Ida Fauziah di Jakarta, Jumat 
(28/5/2021). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 
2021 berjumlah 205,36 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08% adalah 
angkatan kerja. 

Dengan rincian 131,06 juta atau 93,74% berstatus bekerja. Sementara 8,75 juta atau 6,26% 
berstatus penganggur terbuka. Kemudian 59,62% berstatus pekerja informal dan sebagian besar 
berpendidikan maksimal SD ke bawah atau sekitar 40,38%. 
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Meskipun begitu, tingkat pengangguran tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45%, 
diikuti SMA 8,55%, universitas 6,97% dan diploma 6,61%. Sementara tingkat pengangguran 
berpendidikan SMP hanya 5,87% dan maksimal SD hanya 3,13%. 

Mengutip dari Instagram Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, Jumat (28/5/2021), dari 
jumlah tersebut penduduk usia kerja tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08% adalah 
angkatan kerja. Sisanya adalah bukan angkatan kerja sebanyak 65,55 juta orang. 

Lebih lanjut, rincian dari angkatan kerja tersebut yaitu 131,06 juta atau 93,74% berstatus 
bekerja dan 8,75 juta atau 6,26% berstatus penganggur terbuka. 

Selain itu, jika dilihat dari data penduduk bekerja berdasarkan pendidikan, lulusan Sekolah Dasar 
(SD) mendominasi penduduk bekerja Indonesia saat ini. 
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Judul Asosiasi Serikat Pekerja Minta Manajemen Giant Transparan, Libatkan 
Buruh di Keputusan Tutup Gerai 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/05/28/asosiasi-serikat-
pekerja-minta-manajemen-giant-transparan-libatkan-buruh-di-
keputusan-tutup-gerai 

Jurnalis Reynas Abdila 

Tanggal 2021-05-28 09:33:00 

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 

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kami prihatin karena semakin banyak 
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia. Semakin banyak rakyat Indonesia 
yang kehilangan pekerjaannya 

neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Jika tidak, maka akan terjadi tsunami PHK 
yang berkepanjangan. Dan ini tentunya akan berdampak pula pada upaya pemulihan ekonomi 
pasca pandemi dan pada upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia 

 

Ringkasan 

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) yang menaungi para pekerja Giant 
menyatakan keprihatinannya atas keputusan Manajemen PT Hero Supermarket Tbk (HERO) 
menutup semua gerai Giant pada Juli mendatang. Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat 
meminta agar manajemen PT Hero Supermarket Tbk memaksimalkan mekanisme bipartit secara 
transparan dengan melibatkan Serikat Pekerja PT Hero Supermarket . 

 

ASOSIASI SERIKAT PEKERJA MINTA MANAJEMEN GIANT TRANSPARAN, LIBATKAN 
BURUH DI KEPUTUSAN TUTUP GERAI 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila, JAKARTA - Asosiasi Serikat Pekerja 
Indonesia (Aspek Indonesia) yang menaungi para pekerja Giant menyatakan keprihatinannya 
atas keputusan Manajemen PT Hero Supermarket Tbk (HERO) menutup semua gerai Giant pada 
Juli mendatang. 

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat meminta agar manajemen PT Hero Supermarket Tbk 
memaksimalkan mekanisme bipartit secara transparan dengan melibatkan Serikat Pekerja PT 
Hero Supermarket . 
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"Kami prihatin karena semakin banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di 
Indonesia. Semakin banyak rakyat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya," kata Mirah dalam 
keterangannya, Jumat (28/5/2021). 

Aspek Indonesia berharap masih terbuka kesempatan untuk dapat tetap mempekerjakan pekerja 
Giant di unit bisnis PT Hero Supermarket yang lainnya. 

Mirah Sumirat juga mengingatkan manajemen PT Hero Supermarket untuk tetap menghormati 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah disepakati bersama Serikat Pekerja Hero 
Supermarket, dan tidak menggunakan Undang Undang Cipta Kerja. 

Karena Undang Undang Cipta Kerja sesungguhnya hanya mengatur ketentuan minimum. 
Sedangkan PKB dapat memberikan lebih baik di atas Undang Undang dan mengikat para pihak, 
baik manajemen maupun pekerja. 

Selain itu, manajemen perlu memberikan apresiasi lebih kepada para pekerjanya yang telah 
memiliki masa kerja belasan bahkan puluhan tahun mengabdi di PT Hero Supermarket . 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan perlu untuk membatalkan kluster 
ketenagakerjaan yang ada pada Undang Undang Cipta Kerja. 

"Jika tidak, maka akan terjadi tsunami PHK yang berkepanjangan. Dan ini tentunya akan 
berdampak pula pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pada upaya mewujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Mirah. 
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Judul Aspek Indonesia Berharap Pegawai Giant Punya Kesempatan Bekerja 
Di Hero Supermarket 

Nama Media rmol.id 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://ekbis.rmol.id/read/2021/05/28/489696/aspek-indonesia-
berharap-pegawai-giant-punya-kesempatan-bekerja-di-hero-
supermarket 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-05-28 09:24:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kami prihatin karena semakin banyak 
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia. Semakin banyak rakyat Indonesia 
yang kehilangan pekerjaannya 

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Karena UU Cipta Kerja sesungguhnya 
hanya mengatur ketentuan minimum. Sedangkan PKB dapat memberikan lebih baik di atas UU 
dan mengikat para pihak, baik manajemen maupun pekerja 

neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Omnibus Law UU Cipta Kerja terbukti tidak 
mampu memberikan jaminan kepastian pekerjaan, jaminan kepastian upah dan kepastian 
jaminan sosial. Sehingga Pemerintah perlu untuk membatalkan kluster ketenagakerjaan yang 
ada pada UU Cipta Kerja 

neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Jika tidak, maka akan terjadi tsunami PHK 
yang berkepanjangan. Dan berdampak pula pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi 

 

Ringkasan 

Keputusan Manajemen PT Hero Supermarket Tbk (HERO) yang akan menutup semua gerai Giant 
pada Juli mendatang membuat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) selaku 
federasi serikat pekerja tingkat nasional yang menaungi para pekerja Giant prihatin. Sebab, 
kondisi usaha dan dampak pandemi telah membuat "raksasa" retail di Indonesia tersebut harus 
menutup usahanya secara permanen. "Kami prihatin karena semakin banyak pemutusan 
hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia. Semakin banyak rakyat Indonesia yang 
kehilangan pekerjaannya," tutur Presiden DPP Aspek Indonesia Mirah Sumirat kepada wartawan, 
Jumat (28/5). 
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ASPEK INDONESIA BERHARAP PEGAWAI GIANT PUNYA KESEMPATAN BEKERJA DI 
HERO SUPERMARKET 

Aspek Indonesia Berharap Pegawai Giant Punya Kesempatan Bekerja Di Hero Supermarket 
Laporan: Widian Vebriyanto Jumat, 28 Mei 2021, 09:04 WIB Pengumuman Giant tutup/Net 
Keputusan Manajemen PT Hero Supermarket Tbk (HERO) yang akan menutup semua gerai Giant 
pada Juli mendatang membuat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) selaku 
federasi serikat pekerja tingkat nasional yang menaungi para pekerja Giant prihatin. Sebab, 
kondisi usaha dan dampak pandemi telah membuat "raksasa" retail di Indonesia tersebut harus 
menutup usahanya secara permanen. 

"Kami prihatin karena semakin banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di 
Indonesia. Semakin banyak rakyat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya," tutur Presiden DPP 
Aspek Indonesia Mirah Sumirat kepada wartawan, Jumat (28/5). 

Aspek Indonesia berharap, manajemen PT Hero Supermarket tetap memaksimalkan mekanisme 
bipartit secara transparan dengan melibatkan Serikat Pekerja PT Hero Supermarket yang 
berafiliasi dengan pihaknya. 

Mirah Sumirat juga berharap agar kesempatan untuk dapat tetap mempekerjakan pekerja Giant 
di unit bisnis PT Hero Supermarket yang lainnya masih terbuka Dia juga mengingatkan 
manajemen PT Hero Supermarket untuk tetap menghormati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
yang sudah disepakati bersama Serikat Pekerja Hero Supermarket dan tidak menggunakan UU 
Cipta Kerja. 

"Karena UU Cipta Kerja sesungguhnya hanya mengatur ketentuan minimum. Sedangkan PKB 
dapat memberikan lebih baik di atas UU dan mengikat para pihak, baik manajemen maupun 
pekerja," urainya. 

Mirah mendesak agar manajemen Hero Supermarket memberi apresiasi lebih kepada para 
pekerja yang telah memiliki masa kerja belasan bahkan puluhan tahun. 

Terlepas dari itu, Mirah menekankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, 
serius dalam melihat banyaknya perusahaan yang melakukan PHK massal. 

Setidanya harus ada evaluasi terkait stimulus yang selama ini banyak diberikan oleh pemerintah 
kepada kalangan pengusaha. Sebab nyatanya stimulus itu tidak efektif untuk dapat 
menyelamatkan dunia usaha maupun untuk menyelamatkan nasib para pekerja. 

Diingatkan Asops Kapolri, Masyarakat Yang Menyeberang Ke Jawa Wajib Bawa Bukti Bebas 
Covid-19 "Omnibus Law UU Cipta Kerja terbukti tidak mampu memberikan jaminan kepastian 
pekerjaan, jaminan kepastian upah dan kepastian jaminan sosial. Sehingga Pemerintah perlu 
untuk membatalkan kluster ketenagakerjaan yang ada pada UU Cipta Kerja," tuturnya. 

"Jika tidak, maka akan terjadi tsunami PHK yang berkepanjangan. Dan berdampak pula pada 
upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi," demikian Mirah Sumirat. 

EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTOTag: GIANT SUPERMARKET ASPEK INDONESIA MIRAH SUMIRAT 
. 
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