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Bantuan Subsidi Upah Karyawan Bergaji di Bawah 5
Juta Disetop

Sentimen : Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan kepastian soal kelanjutan
program batuan subsidi upah (BSU) atau BLT pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta sudah
tidak didapat di kementerian Ketenagakerjaan. Itu terlihat dari tidak adanya penugasan
dari Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke Kemnaker untuk menyalurkan
bantuan tersebut.
Meski tak ada lagi BLT, Menaker Ida menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya
memitigasi dampak pandemi corona bagi pekerja. Salah satunya, dengan melanjutkan
Program Kartu Pra Kerja. Selain itu, pemerintah juga masih menggencarkan program
padat karya di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan kegiatan tersebut,
diharapkan kompetensi angkatan kerja dan pekerja meningkat sehingga mereka bisa
mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021,
memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemenaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN
saja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemenaker sendiri ikut berpartisipasi dalam
Pra Kerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan
positive - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) alias juru
bicara Kementerian Keuangan) Di APBN 2021 tidak terdapat anggaran (BLT Pekerja) tersebut
positive - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) alias juru
bicara Kementerian Keuangan) Pemerintah kan juga memberikan dukungan untuk subsidi bunga,
penempatan dana, dan lain lain sehingga harapannya usaha mereka bisa berjalan lagi dan
membaik, begitu juga karyawannya

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kepastian soal kelanjutan program batuan
subsidi upah (BSU) atau BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta memang tidak didapat
kementeriannya. Itu terlihat dari tidak adanya penugasan dari Komite Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) ke kementeriannya untuk menyalurkan bantuan tersebut.

MENAKER SUDAH TAK LIHAT 'HILAL' ANGGARAN BLT SUBSIDI GAJI
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kepastian soal kelanjutan program
batuan subsidi upah (BSU) atau BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta memang tidak didapat
kementeriannya.
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Itu terlihat dari tidak adanya penugasan dari Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke
kementeriannya untuk menyalurkan bantuan tersebut. Selain itu, kebijakan juga bisa dilihat dari
anggaran PEN 2021.
"Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun
ini. Kemenaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan
BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," katanya kepada CNNIndonesia.com Selasa
(2/2) sore.
Meski tak ada lagi BLT itu, Ida mengatakan pemerintah terus berupaya memitigasi dampak
pandemi corona bagi pekerja. Salah satunya, dengan melanjutkan Program Kartu Pra Kerja.
Selain itu, pemerintah juga masih menggencarkan program padat karya di berbagai kementerian
dan lembaga.
"Kemenaker sendiri ikut berpartisipasi dalam Pra Kerja dan menyelenggarakan program padat
karya yang memang rutin kami lakukan," katanya.
re-skilling) dengan mengoptimalkan program pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun pemagangan.
Dengan kegiatan tersebut, ia berharap kompetensi angkatan kerja dan pekerja meningkat
sehingga mereka bisa mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
Program BLT pekerja dipastikan tak berlanjut lagi pada 2021. Kepastian diungkap oleh
Kementerian Keuangan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) alias juru bicara Kementerian Keuangan
Rahayu Puspasari mengatakan tahun ini pihaknya memang tak menggelontorkan anggaran lagi
untuk BLT pekerja.
"Di APBN 2021 tidak terdapat anggaran (BLT Pekerja) tersebut," katanya kepada CNNIndonesia,
Selasa (2/2).
Ia menambahkan kebijakan itu diambil pemerintah karena ekonomi dalam negeri yang sempat
tertekan corona pada 2020 lalu sudah membaik.
Perbaikan itu katanya, tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat yang kian
membaik. Selain itu, keputusan juga diambil karena pemerintah tahun ini telah menggelontorkan
banyak bantuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat
corona.
"Pemerintah kan juga memberikan dukungan untuk subsidi bunga, penempatan dana, dan lain
lain sehingga harapannya usaha mereka bisa berjalan lagi dan membaik, begitu juga
karyawannya," katanya.
(uli/agt).
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021,
memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN
saja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam
Pra Kerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan
negative - Bhima Yudhistira (Ekonom INDEF) Kerugian bagi daya beli masyarakat menengah ke
bawah tentu signifikan tanpa dibantu subsidi upah
neutral - Piter Abdullah (Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia)
Bantuan untuk pekerja masih punya penghasilan seharusnya bukan prioritas. Yang harus
diutamakan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan dan income
positive - Yusuf Rendy Manilet (Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia)
Misalnya kenaikan indeks penjualan ritel, membaiknya kepercayaan konsumen, indeks PMI yang
berangsur-angsur membaik, dan potensi sumbangannya terhadap pemulihan ekonomi
khususnya sektor konsumsi RT pada kuartal IV yang diproyeksikan akan lebih baik dibandingkan
kuartal III

Ringkasan
Bantuan subsidi upah /gaji (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan selama ini menjadi suplemen
bagi karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta. Bantuan ini dimaksudkan untuk menopang daya beli
masyarakat. Bantuan ini sudah berjalan dalam beberapa gelombang selama masa pandemi
COVID-19. Total bantuan yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta yang ditransfer Rp 600 ribu selama
4 bulan.
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan program BSU memang tidak
dimasukkan dalam anggaran APBN 2021. Sehingga kelanjutan program ini tidak terlihat untuk
tahun ini.

BANTUAN SUBSIDI UPAH KARYAWAN BERGAJI DI BAWAH 5 JUTA DISETOP
Bantuan subsidi upah /gaji (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan selama ini menjadi suplemen
bagi karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta. Bantuan ini dimaksudkan untuk menopang daya beli
masyarakat. Bantuan ini sudah berjalan dalam beberapa gelombang selama masa pandemi
COVID-19. Total bantuan yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta yang ditransfer Rp 600 ribu selama
4 bulan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan program BSU memang tidak
dimasukkan dalam anggaran APBN 2021. Sehingga kelanjutan program ini tidak terlihat untuk
tahun ini. "Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU
di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali
menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ungkapnya kepada detikcom,
Selasa (2/2/2021).
Meski begitu Ida menegaskan, pemerintah masih terus berupaya untuk memitigasi dampak
pandemi ini bagi angkatan kerja. Salah satunya dengan melanjutkan program Kartu Pra Kerja
dan mendorong program padat karya di berbagai kementerian dan lembaga. "Kemnaker sendiri
ikut berpartisipasi dalam Pra Kerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang
rutin kami lakukan," tuturnya.
Keputusan menghentikan BSU ini dikhawatirkan kembali menekan daya beli masyarakat di
tengah pemulihan ekonomi.
Menurut Ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima
Yudhistira menilai hilangnya BLT subsidi upah akan membuat keuangan masyarakat menengah
ke bawah kembali sulit. Dengan begitu daya beli masyarakat akan sulit untuk pulih. "Kerugian
bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah tentu signifikan tanpa dibantu subsidi upah,"
tuturnya kepada detikcom, Selasa (2/2/2021).
Menurut Bhima justru seharusnya pemerintah melanjutkan BLT subsidi upah ke pekerja di sektor
informal dengan penghasilan juga di bawah Rp 5 juta. Sebab di 2020 saja masih banyak pekerja
informal yang tidak punya akun BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak masuk program subsidi
upah.
Namun Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai
pemerintah sudah tepat menghentikan program BLT subsidi upah. Namun pemerintah juga harus
memikirkan bantuan yang diutamakan untuk para pekerja yang terkena PHK dan pekerja
informal yang kehilangan pendapatannya. "Bantuan untuk pekerja masih punya penghasilan
seharusnya bukan prioritas. Yang harus diutamakan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan
dan income," terangnya.
Sedangkan Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet
melihat dampak dari BLT subsidi gaji yang bergulir di 2020 terlihat dari berbagai indikator daya
beli. Jika itu hilang maka dampak positif itu juga akan hilang.
"Misalnya kenaikan indeks penjualan ritel, membaiknya kepercayaan konsumen, indeks PMI yang
berangsur-angsur membaik, dan potensi sumbangannya terhadap pemulihan ekonomi
khususnya sektor konsumsi RT pada kuartal IV yang diproyeksikan akan lebih baik dibandingkan
kuartal III," tuturnya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk program BLT gaji tahun 2021, kami
masih menunggu arahan karena tidak dialokasikan di APBN 2021
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Buruh Seluruh Indonesia) Menurut saya
saat ini BSU perlu diadakan lagi dan memang (bantuan) ini yang nanti mendongkrak
perekonomian lagi. Karena BSU kan ditujukan menaikkan daya beli masyarakat, bisa membuat
pertumbuhan ekonomi yang tadinya negatif menjadi positif
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Buruh Seluruh Indonesia) Jadi tidak lagi
menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan, tapi bisa ditujukan kepada pekerja-pekerja
yang alami pemotongan upah dan dirumahkan, belum di PHK
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Buruh Seluruh Indonesia) Orang yang ada
di data BPJS Ketenagakerjaan belum tentu gajinya Rp 5 juta ke bawah, karena banyak
pengusaha yang mendaftar menyebut upahnya sesuai standar upah minimum
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Buruh Seluruh Indonesia) Bekerja sama
dengan perusahaan-perusahaan yang mendata bahwa pegawainya betul-betul susah
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Buruh Seluruh Indonesia) Menurut saya,
kalau niatnya baik, bantuan itu bisa dikirim lewat pos, kan data ada nama lengkap dan alamat
lengkap, misal dari data BPJS, jadi bantuannya tersampaikan langsung kepada pekerja yang
membutuhkan
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Buruh Seluruh Indonesia) Sementara,
pemerintah tinggal mengawasi apakah ada pemotongan biaya, pelanggaran atau korupsi dari
pengiriman bantuan itu
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Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk
bantuan subsidi upah (BSU) dalam APBN 2021. Pihaknya mengaku masih menunggu arahan dari
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto apakah BSU kembali diberikan
tahun 2021 ini atau tidak.
"Untuk program BLT gaji tahun 2021, kami masih menunggu arahan karena tidak dialokasikan
di APBN 2021," ujar Menaker Ida di Jakarta, Senin (1/2/2021).

BLT SUBSIDI GAJI TAK DIALOKASIKAN DI APBN 2021, INI RESPONS PERWAKILAN
BURUH
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk
bantuan subsidi upah (BSU) dalam APBN 2021.
Pihaknya mengaku masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Airlangga Hartanto apakah BSU kembali diberikan tahun 2021 ini atau tidak. "Untuk program
BLT gaji tahun 2021, kami masih menunggu arahan karena tidak dialokasikan di APBN 2021,"
ujar Menaker Ida di Jakarta, Senin (1/2/2021).
Sebelumnya, bantuan subsidi gaji diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta dan
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 lalu.
Menanggapi tidak adanya anggaran BLT subsidi gaji pekerja, Sekjen Organisasi Pekerja Buruh
Seluruh Indonesia, Timboel Siregar mengaku kecewa.
Sebab menurutnya BSU masih dibutuhkan oleh para pekerja, terutama mereka yang dirumahkan
akibat terdampak pandemi Covid-19.
"Menurut saya saat ini BSU perlu diadakan lagi dan memang (bantuan) ini yang nanti
mendongkrak perekonomian lagi. Karena BSU kan ditujukan menaikkan daya beli masyarakat,
bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang tadinya negatif menjadi positif," ujar Timboel saat
dihubungi Kompas.com, Selasa (2/2/2021).
Selain itu, ia mengatakan bahwa menilik kondisi rumah sakit di Indonesia yang cenderung penuh,
dan infeksi harian juga masih tinggi dan menyebabkan beberapa perusahaan alami kemacetan
stok dan banyak pekerja yang dirumahkan.
Di sisi lain Timboel juga mengatakan, apabila BSU kembali diadakan, pihaknya berharap tidak
lagi menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan.
Sebab menurutnya, pada program BSU tahun 2020, di mana syarat penerima adalah
pekerja/buruh yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020, kurang tercapai.
Dari data BPJS Ketenagakerjaan yang awalnya anggaran negara untuk BSU mampu ditujukan
kepada sekitar 15 juta orang, namun hanya terealisasi kepada 12,7 juta orang.
Hal ini juga muncul kendala pada gangguan rekening pekerja, seperti adanya duplikasi data,
nomor rekening tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu
yang lama, rekening tidak sesuai dengan NIK, atau rekening dibekukan.
"Jadi tidak lagi menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan, tapi bisa ditujukan kepada
pekerja-pekerja yang alami pemotongan upah dan dirumahkan, belum di PHK," ujar Timboel.
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Dengan cara ini, menurut dia uang yang digelontorkan pemerintah betul-betul dikonsumsi oleh
pekerja yang membutuhkan.
"Orang yang ada di data BPJS Ketenagakerjaan belum tentu gajinya Rp 5 juta ke bawah, karena
banyak pengusaha yang mendaftar menyebut upahnya sesuai standar upah minimum," lanjut
dia.
Karena itu pihaknya berharap kepada pemerintah pusat maupun daerah, bantuan kepada buruh
diberikan menyasar ke orang-orang yang betul-betul membutuhkan.
"Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang mendata bahwa pegawainya betul-betul
susah," lanjut dia.
Selain itu, Timboel mengatakan bahwa pekerja yang dirumahkan alami kondisi yang terjepit.
Karena, dia tidak mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial (yang ditujukan kepada orang
miskin) dan bantuan dari Kemnaker.
"Menurut saya, kalau niatnya baik, bantuan itu bisa dikirim lewat pos, kan data ada nama lengkap
dan alamat lengkap, misal dari data BPJS, jadi bantuannya tersampaikan langsung kepada
pekerja yang membutuhkan," ujar Timboel.
"Sementara, pemerintah tinggal mengawasi apakah ada pemotongan biaya, pelanggaran atau
korupsi dari pengiriman bantuan itu," imbuh dia.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU
pekerja tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
positive - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Keseluruhan outlookpada kuartal IV ini minus 2,9
persen hingga minus 0,9 persen
negative - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK) Kami harapkan kuartal IV tidak
terlalu jelek, yaitu minus sekitar 1 sampai 2 persen

Ringkasan
Program yang resminya bernama Bantuan Subsidi Upah (BSU) tersebut sempat dipertimbangkan
untuk dilanjutkan di 2021 ini, karena sangat membantu pekerja. Apalagi bagi mereka yang
mengalami pemotongan gaji akibat dampak pandemi. Namun, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah akhirnya menyatakan bahwa program subsidi gaji pekerja tak berlanjut di 2021. Kata
Ida, dana bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam
APBN 2021.

BERITA POPULER: 2021 TAK ADA SUBSIDI GAJI; RI DIPREDIKSI MASIH DIBELIT
RESESI
Kabar kurang mengenakkan bagi para pekerja karena tidak lagi diberikan di 2021. Padahal,
program tersebut dianggap bisa membantu para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19.
Informasi tersebut menjadi salah satu di. Selain itu, ada berita mengenai perekonomian
Indonesia yang diprediksi masih berada di jurang resesi.
Berikut ini selengkapnya berita populer sepanjang hari Selasa (2/2): Program subsidi gaji bagi
pekerja dengan upah Rp 5 juta ke bawah, sempat diluncurkan pemerintah sebagai bantuan
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untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Para pekerja dengan kriteria tertentu, mendapat
transfer uang tunai Rp 600.000 per bulan untuk 4 bulan.
Program yang resminya bernama Bantuan Subsidi Upah (BSU) tersebut sempat dipertimbangkan
untuk dilanjutkan di 2021 ini, karena sangat membantu pekerja. Apalagi bagi mereka yang
mengalami pemotongan gaji akibat dampak pandemi.
Namun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akhirnya menyatakan bahwa program subsidi
gaji pekerja tak berlanjut di 2021. Kata Ida, dana bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji
tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU pekerja tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana
kondisi ekonomi berikutnya," ujarnya di sela kunjungan kerja di Medan, Minggu (31/1).
Indonesia diperkirakan masih dibelit resesi, karena pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2020
diprediksi masih minus atau negatif. Resesi sendiri diartikan sebagai kondisi pertumbuhan
ekonomi negatif pada dua kuartal berturut-turut.
Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia di dua kuartal terdahulu di 2020, sudah minus.
Pada kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen, disusul di kuartal III
2020 minus 3,49 persen.
Angka pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2020 akan diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada
Jumat (5/2) ini. Jika saja pertumbuhan ekonomi mulai positif, artinya Indonesia mulai keluar dari
resesi. Sayangnya, sejumlah prediksi memperkirakan ekonomi Indonesia masih negatif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2020 masih
minus, karena konsumsi rumah tangga yang masih melemah akibat pandemi corona. Dia
menyebut, kemungkinan konsumsi rumah tangga akan minus 3,6 persen hingga minus 2,6
persen.
"Keseluruhan outlookpada kuartal IV ini minus 2,9 persen hingga minus 0,9 persen," kata Sri
Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA November 2020 secara virtual, akhir tahun lalu.
Hitungan serupa juga diungkapkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso. "Kami
harapkan kuartal IV tidak terlalu jelek, yaitu minus sekitar 1 sampai 2 persen," ujar Wimboh
dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021, Jumat (15/1).
Maka, diproyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 sebesar minus 1,7 persen hingga minus
2 persen. Proyeksi ini sama dengan kisaran dari outlook pemerintah.
Dengan kondisi Indonesia yang masih dibelit resesi karena ekonominya minus, ada 3 hal yang
jangan dilakukan oleh masyarakat mulai jangan menahan konsumsi, jangan boros hingga jangan
panik.

10

Judul

Kemenaker Bangun BLK di Gorontalo
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positive - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur. Kami
akan mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan tahun ini bisa bangun BLK
positive - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Nantinya, pembina atau instrukturnya akan
didampingi dari BLK Makassar. Serta nantinya BLK Makassar juga akan melakukan survei ke
Gorontalo untuk melihat kondisi di wilayah setempat

Ringkasan
Kemenaker berencana mendirikan Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP)
di Gorontalo. Pendirian BLK sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun
sedikitnya satu BLK UPTP di setiap provinsi.
"Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur. Kami akan mempelajari terlebih dahulu dan
mudah-mudahan tahun ini bisa bangun BLK," kata Menaker Ida Fauziyah, saat menerima
kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa
(2/2).

KEMENAKER BANGUN BLK DI GORONTALO
Kemenaker berencana mendirikan Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP)
di Gorontalo. Pendirian BLK sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun
sedikitnya satu BLK UPTP di setiap provinsi.
"Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur. Kami akan mempelajari terlebih dahulu dan
mudah-mudahan tahun ini bisa bangun BLK," kata Menaker Ida Fauziyah, saat menerima
kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa
(2/2).
Hingga saat ini, Kemnaker telah memiliki 16 BLK UPTP di seluruh provinsi di Indonesia. Masih
ada 18 provinsi lagi yang belum memiliki BLK UPTP, termasuk Gorontalo.
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"Nantinya, pembina atau instrukturnya akan didampingi dari BLK Makassar. Serta nantinya BLK
Makassar juga akan melakukan survei ke Gorontalo untuk melihat kondisi di wilayah setempat,"
katanya.
Kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie didampingi perwakilan dari Bappeda Gorontalo.
Mereka siap menyerahkan sertifikat tanah sekitar 17 hektar sebagai salah satu syarat pendirian
BLK UPTP.
Gubernur Rusli mengatakan potensi daerah di Gorontalo sangat besar, baik dari segi pertanian
maupun otomotif. Pertanian sendiri merupakan salah satu kejuruan yang sangat dibutuhkan
masyarakat, (rizal/bi)
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Klaster Industri Picu Kenaikan Covid-19 di Bekasi
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neutral - Letnan Kolonel Kavaleri Tofan Tri Anggoro (Komandan Komando Distrik Militer 0509
Kabupaten Bekasi) Rencana kami bisa 5.000 orang yang dites swab, sebelumnya sampai 2.000
orang. Kali ini rencananya lebih banyak. Namun dengan metode berbeda agar bisa menjangkau
lebih banyak perusahaan
positive - Letnan Kolonel Kavaleri Tofan Tri Anggoro (Wakil Ketua Satgas Covid) Kami sudah
rencanakan dan dibahas juga, untuk teknisnya. Kami ingin secepatnya ya direalisasikan. Kami
juga mengecek kondisi di setiap perusahaan, bahkan di setiap shif pekerjaan dan antara line. Ini
untuk memetakan aktivitas pekerja itu sendiri
neutral - Sri Enny Mainiarti (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi) Jadi memang kondisinya
demikian. Klaster di industri masih terjadi, di rumah tangga pun demikian dan di kantor juga
sama. Sehingga memang harus menjadi perhatian kita semua. Patuhi protokol kesehatan karena
itu yang harus sama-sa-ma kita lakukan
positive - Sri Enny Mainiarti (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi) Iya 31 WNA yang
bekerja di kawasan industri) positif korona selama pandemi ini
positive - Sri Enny Mainiarti (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi) Namun begitu tentu
saja ini harus tetap menjadi perhatian semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
negative - Mohammad Nuh (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi) Saya sepakat dengan Pak
Presiden, PPKM tidak efektif seperti di Kabupaten Bekasi ini contohnya
negative - Mohammad Nuh (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi) Ini harus dievaluasi penerapan
PPKM ya, kasus Covid-19 di kita masih tinggi
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Ringkasan
Klaster Covid-19 di kawasan industri memicu penyebaran ke perkantoran dan rumah tangga.
Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyiapkan tes
usap massal jilid kedua bagi para karyawan pabrik atau buruh menyusul masih tingginya angka
kasus penyebaran Covid-19 pada klaster industri.

KLASTER INDUSTRI PICU KENAIKAN COVID-19 DI BEKASI
Klaster Covid-19 di kawasan industri memicu penyebaran ke perkantoran dan rumah tangga.
Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyiapkan tes
usap massal jilid kedua bagi para karyawan pabrik atau buruh menyusul masih tingginya angka
kasus penyebaran Covid-19 pada klaster industri.
Komandan Komando Distrik Militer 0509 Kabupaten Bekasi Letnan Kolonel Kavaleri Tofan Tri
Anggoro mengatakan pemeriksaan kali ini ditargetkan mampu menyentuh sedikitnya 5.000
karyawan perusahaan meski direncanakan dilakukan secara acak dengan metode purposive
sampling.
"Rencana kami bisa 5.000 orang yang dites swab, sebelumnya sampai 2.000 orang. Kali ini
rencananya lebih banyak. Namun dengan metode berbeda agar bisa menjangkau lebih banyak
perusahaan," katanya di Cikarang, Selasa (2/2).
Pihaknya tengah melakukan pemetaan sebagai bagian dari persiapan teknis. Tes massal ini pun
mengacu pada banyaknya kasus Covid-19 di setiap perusahaan. "Kami sudah rencanakan dan
dibahas juga, untuk teknisnya.
Kami ingin secepatnya ya direalisasikan. Kami juga mengecek kondisi di setiap perusahaan,
bahkan di setiap shif pekerjaan dan antara line. Ini untuk memetakan aktivitas pekerja itu
sendiri," kata Anggoro yang juga Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti mengatakan klaster Covid-19 di
kawasan industri masih terjadi. Kondisi ini memicu penyebaran klaster lainnya, mulai dari
perkantoran dan rumah tangga hanya saja dirinya tidak menjelaskan jumlah kasus terkini di
klaster industri.
"Jadi memang kondisinya demikian. Klaster di industri masih terjadi, di rumah tangga pun
demikian dan di kantor juga sama. Sehingga memang harus menjadi perhatian kita semua.
Patuhi protokol kesehatan karena itu yang harus sama-sama kita lakukan," ucapnya.
Pekerja Asing
Sementara itu, Juru Bicara Covid-19 Kabupaten Bekasi Alamsyah mencatat selama pandemi ada
31 tenaga kerja asing di kawasan industri yang terpapar Covid-19. "Iya 31 WNA yang bekerja di
kawasan industri) positif korona selama pandemi ini," kata Alamsyah.
Alamsyah tidak menjelaskan lebih rinci status dan di kawasan industri mana WNA itu bekerja
namun dia menyebut WNA itu sudah sembuh seluruhnya. "Namun begitu tentu saja ini harus
tetap menjadi perhatian semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan," katanya.
Terkait dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Wakil Ketua
DPRD Kabupaten Bekasi Mohammad Nuh menilai PPKM tidak efektif. "Saya sepakat dengan Pak
Presiden, PPKM tidak efektif seperti di Kabupaten Bekasi ini contohnya," kata Nuh.
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Nuh mengatakan selama hampir sebulan penerapan PPKM di Kabupaten Bekasi, angka kasus
Covid-19 masih saja tinggi bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Menurut dia, penerapan PPKM seharusnya dibarengi dengan optimalisasi pelacakan kasus di
seluruh klaster penyebarannya.
"Ini harus dievaluasi penerapan PPKM ya, kasus Covid-19 di kita masih tinggi," ucapnya.
Nuh menyoroti minimnya ketersediaan alat pendeteksi virus korona sebagai sarana pendukung
percepatan penanganan Covid-19 turut mempengaruhi upaya pelacakan kasus. Ant/P-5
"31 warga negara asing yang bekerja di kawasan industri positif korona selama pandemi ini.
ALAMSYAH
Juru Bicara Covld-19 Kabupaten Bekasi
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neutral - Yusuf Rendy (Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia) Inflasi ini
merupakan salah satu indikator aktivitas ekonomi. Kenaikan inflasi pada level yang manageable
menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya
neutral - Yusuf Rendy (Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia) Apakah
kemudian (penghentian subsidi gaji) memengaruhi hingga ke kuartal II, ini akan ditentukan juga
dari berbagai bantuan pemerintah yang lain. Bisa saja, misalnya, BSU dihilangkan tetapi diako
modasi di jenis bantuan yang lain
positive - Yusuf Rendy (Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia) Kalau kita
tarik ke belakang sebenarnya beban dari subsidi gaji ini berada di kisaran Rp 37 triliun kalau
dibandingkan dengan bantuan lainnya dalam APBN sebenarnya nominal ini masih lebih kecil Jadi
seharusnya ini bukanlah beban yang kemudian begitu berat untuk ditanggung APBN
negative - Yusuf Rendy (Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia) Jadi
seharusnya dilihatnya tidak hanya dari beban saja, tetapi bagaimana mengoptimalkannya.
Jangan dilupakan juga bahwa terlalu dini dalam mencabut stimulus juga bisa berkonsekuensi
terhadap proses pemulihan ekonomi
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Dengan adanya bantuan atau subsidi upah akan menjadi buffer
atau penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup. Terlebih di tengah pandemi yang belum
usai
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, sementara memang
di APBN 2021 tidak dialokasikan. Nanti kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya. Tapi
memang tidak dialokasikan di APBN 2021
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Ringkasan
Pemerintah mengisyaratkan untuk menghentikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja
dengan gaji di bawah Rp 5 juta pada tahun ini. Hal itu tercermin melalui kebijakan pemerintah
yang belum mengalokasikan dana untuk program tersebut dalam pos APBN 2021. Hal ini dinilai
bakal memicu pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah menjadi semakin terpuruk.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, bantuan subsidi
upah atau BLT BPJS Ketenagakerjaan belum diputuskan untuk dilanjutkan di 2021, pasalnya
program subsidi gaji memang tidak dianggarkan dalam APBN 2021.
"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 tidak dialokasikan. Nanti kami lihat
bagaimana kondisi ekonomi berikutnya. Tapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021," kata
dia akhir pekan lalu sebagaimana dikutip dari Biro Humas Kemnaker, Senin (1/2).

PENGHENTIAN SUBSIDI UPAH BAKAL PICU PELEMAHAN DAYA BELI
JAKARTA - Pemerintah mengisyaratkan untuk menghentikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi
pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta pada tahun ini. Hal itu tercermin melalui kebijakan
pemerintah yang belum mengalokasikan dana untuk program tersebut dalam pos APBN 2021.
Hal ini dinilai bakal memicu pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah menjadi semakin
terpuruk.
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, hingga saat
ini daya beli masyarakat masih terpantau belum sepenuhnya pulih, khususnya untuk masyarakat
kelas menengah bawah. Hal ini tercermin dari rendahnya inflasi inti Januari yang secara bulanan
tercatat 0,26% dan secara tahunan 1,55% yoy. Angka ini terendah sejak 2014.
"Inflasi ini merupakan salah satu indikator aktivitas ekonomi. Kenaikan inflasi pada level yang
manageable menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi mengalami peningkatan, begitu pun
sebaliknya," jelas Yusuf kepada Investor Daily, Selasa (2/2).
Ia mengatakan, program subsidi gaji yang tidak dilanjutkan berpotensi memengaruhi daya beli,
apalagi Indonesia tengah dalam tahap pemulihan ekonomi nasional. Program subsidi gaji dinilai
sebagai salah satu bantuan sosial yang ampuh menjaga daya beli, apalagi dilakukan dengan pola
yang terukur dimana data penerima terintegrasi dengan data dari BPJS Ketenagakerjaan maupun
perbankan.
"Apakah kemudian (penghentian subsidi gaji) memengaruhi hingga ke kuartal II, ini akan
ditentukan juga dari berbagai bantuan pemerintah yang lain. Bisa saja, misalnya, BSU
dihilangkan tetapi diako modasi di jenis bantuan yang lain," jelasnya.
Yusuf mengatakan, subsidi gaji bukan merupakan program yang memberatkan sisi APBN, karena
di tahun lalu pemerintah menggelontorkan Rp 37,7 triliun. Alokasi anggaran itu pun lebih rendah
dibandingkan anggaran program lainnya.
"Kalau kita tarik ke belakang sebenarnya beban dari subsidi gaji ini berada di kisaran Rp 37 triliun
kalau dibandingkan dengan bantuan lainnya dalam APBN sebenarnya nominal ini masih lebih
kecil Jadi seharusnya ini bukanlah beban yang kemudian begitu berat untuk ditanggung APBN,"
tutur dia.
Ia menegaskan bahwa stimulus fiskal merupakan komponen penting dalam melawan dampak
negatif dari pandemi. Oleh karena itu, ia mengingatkan program pemerintah tak hanya dilihat
dari beban namun cara untuk mengoptimalkannya.
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"Jadi seharusnya dilihatnya tidak hanya dari beban saja, tetapi bagaimana mengoptimalkannya.
Jangan dilupakan juga bahwa terlalu dini dalam mencabut stimulus juga bisa berkonsekuensi
terhadap proses pemulihan ekonomi,"ucapnya.
Perlu Dilanjutkan
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan
akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait program bantuan subsidi
upah. Ia menyebut sebaiknya program BSU dilanjutkan pada 2021, karena program tersebut
dinilai membantu menjaga daya beli buruh di tengah tekanan pandemi Covid-19 yang belum
usai.
"Dengan adanya bantuan atau subsidi upah akan menjadi buffer atau penyangga buruh dan
keluarganya bertahan hidup. Terlebih di tengah pandemi yang belum usai,"tutur Iqbal dalam
keterangan tertulis, Selasa (2/2).
Disamping itu, ia juga meminta pemerintah untuk memperluas program ini termasuk untuk buruh
yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga akan semakin banyak buruh yang
menerima subsidi upah tersebut. "Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen,"tutur Said.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, bantuan subsidi
upah atau BLT BPJS Ketenagakerjaan belum diputuskan untuk dilanjutkan di 2021, pasalnya
program subsidi gaji memang tidak dianggarkan dalam APBN 2021.
"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 tidak dialokasikan. Nanti kami lihat
bagaimana kondisi ekonomi berikutnya. Tapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021," kata
dia akhir pekan lalu sebagaimana dikutip dari Biro Humas Kemnaker, Senin (1/2). (try/ark)
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, RPP tersebut telah selesai kami
bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan
pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU
Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas bersama dalam Forum Tripartit terdiri dari
pekerja atau serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah sendiri
positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Kami optimistis kita bisa menyelesaikan
keempat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
positive - Said lqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Buruh Indonesia tetap akan
melanjutkan aksi lapangan dan aksi virtual, guna meminta Mahkamah Konstitusi mencabut atau
membatalkan UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan

Ringkasan
RPP UU Cipta Kerja telah selesai dibahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja
atau buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Rancangan peraturan pemerintah (RPP) Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja sudah diserahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. RPP tersebut
sudah diharmonisasi bersama Kementerian/Lembaga terkait sejak hari Rabu hingga Minggu
kemarin.
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RPP UU CIPTA KERJA SUDAH SELESAI DIHARMONISASI
RPP UU Cipta Kerja telah selesai dibahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja
atau buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Rancangan peraturan pemerintah (RPP) Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja sudah diserahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. RPP tersebut
sudah diharmonisasi bersama Kementerian/Lembaga terkait sejak hari Rabu hingga Minggu
kemarin.
"Alhamdulillah, RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara
serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan," kata
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa (2/2).
Menaker menegaskan pembahasan RPP UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah
melibatkan buruh dan pengusaha. Proses ini sudah terjadi sejak UU Cipta Kerja masih berbentuk
rancangan.
"Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas
bersama dalam Forum Tripartit terdiri dari pekerja atau serikat buruh, pengusaha, dan
pemerintah sendiri" ujar Menaker.
Sebagai informasi, terdapat empat RPP UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. Keempat klaster
itu RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja;
RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.
Tahap Lanjutan
Menaker menuturkan, keempat RPP tersebut selanjurnya diupload pada portal resmi UU Cipta
Kerja. Tahapan berikutnya adalah merapikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata dan
juga rujukan.
Dia mengungkapkan pihaknya akan serahkan kembali kepada Sekretariat Negara untuk proses
penetapan oleh Presiden Joko Widodo. Pihaknya optimistis RPP tersebut akan selesai sesuai
dengan jadwal.
"Kami optimistis kita bisa menyelesaikan keempat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," ucapnya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said lqbal mengklaim tidak
pernah dan tidak akan terlibat dalam pembahasan RPP terkait dengan UU Cipta Kerja. Pasalnya,
KSPI sedang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja,
khususnya klaster ketenagakerjaan.
Dia menyatakan dalam RPP tersebut memuat pertentangan salah satunya terkait pesangon. RPP
tersebut menyatakan pemberi kerja bisa membayarkan pesangon lebih rendah dari UU Cpta
Kerja apabila perusahaan merugi.
"Buruh Indonesia tetap akan melanjutkan aksi lapangan dan aksi virtual, guna meminta
Mahkamah Konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan," katanya. ruf/N-3
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neutral - Aim (karyawan) Setelah selesai libur Lebaran (2020), mau masuk, tetapi sudah ada
surat edaran bahwa 68 karyawan di-PHK. Dari surat edaran itu, salah satu alasan kami di-PHK
karena dampak Covid-19
negative - Fajar Wi-narno (Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota dan Kabupaten Bekasi) Yang kami sayangkan, perusahaan
dengan berbagai dalih masih berusaha melakukan PHK
negative - Sutomo (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi) Ada satu-dua
perusahaan yang tidak bisa menghindar lagi selain mengurangi pegawai
negative - Sutomo (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi) Perusahaan pada
level ketiga paling kesulitan saat ini, dan otomatis akan berpengaruh hingga ke perusahaan level
pertama
negative - Sutomo (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi) Di Kabupaten Bekasi,
karena banyak perusahaan, salah satu masalah yang paling sering teijadi adalah tingginya
perselisihan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Setiap tahun, ada 450-500 kasus
perselisihan. Di masa pandemi ini, perselisihan hubungan kerja semakin meningkat

Ringkasan
Kota dan Kabupaten Bekasi di Jawa Barat merupakan salah satu pusat industri terbesar di
Indonesia. Di Kota Bekasi, jumlah buruh yang bekerja di perusahaan ada 84.777 orang. Buruh
tersebar di 2.203 perusahaan. Di Kabupaten Bekasi, ada sekitar 1,6 juta buruh.
Mereka tersebar di 7.400 perusahaan dan 11 kawasan industri kabupaten tersebut Aim (29)
menjadi salah satu karyawan yang merasakan pahitnya mengalami pemutusan hubungan kerja
(PHK) akibat pandemi Covid-19. Selama 10 tahun bekerja di salah satu pabrik di bidang industri
bedding di Kota Bekasi, lelaki asal Bantargebang itu tak pernah membayangkan masa kerjanya
berakhir dengan PHK akibat pandemi.
24

BEKERJA DALAM BAYANG BAYANG PHK
Pandemi Couicl 19 berkepanjangan di Indonesia mengakibatkan sektor-sektor usaha strategis
terdampak. Riak pemutusan hubungan kerja pun kian terasa di kawasan industri di Bekasi, Jaiua
Darat, karena terganggunya industri akibat wabah global ini.
Stefanus Ato
Kota dan Kabupaten Bekasi di Jawa Barat merupakan salah satu pusat industri terbesar di
Indonesia. Di Kota Bekasi, jumlah buruh yang bekerja di perusahaan ada 84.777 orang. Buruh
tersebar di 2.203 perusahaan. Di Kabupaten Bekasi, ada sekitar 1,6 juta buruh.
Mereka tersebar di 7.400 perusahaan dan 11 kawasan industri kabupaten tersebut Aim (29)
menjadi salah satu karyawan yang merasakan pahitnya mengalami pemutusan hubungan kerja
(PHK) akibat pandemi Covid-19. Selama 10 tahun bekerja di salah satu pabrik di bidang industri
bedding di Kota Bekasi, lelaki asal Bantargebang itu tak pernah membayangkan masa kerjanya
berakhir dengan PHK akibat pandemi.
"Setelah selesai libur Lebaran (2020), mau masuk, tetapi sudah ada surat edaran bahwa 68
karyawan di-PHK. Dari surat edaran itu, salah satu alasan kami di-PHK karena dampak Covid19," kata ayah dua anak itu, Selasa (2/2/2021), di Bekasi.
Sebelum di-PHK, Aim dan karyawan lain sudah mulai merasakan dampak pengurangan aktivitas
produksi di perusahaan mereka. Jam kerja kian berkurang disertai pemotongan tunjangan
hingga gaji bulanan. Namun, kebijakan itu rupanya tak memulihkan kondisi keuangan
perusahaan sehingga terpaksa ada PHK.
Mereka di-PHK tanpa pesangon. Perusahaan memberikan kompensasi uang pisah untuk
kebutuhan hidup selama enam bulan upah. Uang tersebut jumlahnya jauh lebih rendah dari hak
yang seharusnya diterima karyawan jika perusahaan melakukan PHK sesuai ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan.
Aim yang tak punya pilihan memanfaatkan modal uang pisah tersebut untuk membuka usaha
sablon po-liflex. Ia juga bekerja sam-pingan sebagai penjual duren.
Aim bukan satu-satunya korban PHK. Sesuai data Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, sejak Covid19 mewabah di Indonesia hingga Desember 2020, sudah 1.601 buruh di daerah itu yang menjadi
korban PHK.
Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) Kota dan Kabupaten Bekasi Fajar Wi-narno, kebijakan PHK, pemotongan upah,
menghapus tunjangan, hingga meliburkan karyawan terus terjadi di sana. Serikat pekerja
berupaya meminimalkan kebijakan PHK dan mengutamakan pendekatan pemotongan gaji,
pembagian waktu kerja, atau meliburkan karyawan.
Langkah ini dinilai lebih bijak agar karyawan tak sampai kehilangan pekerjaan. Sebab, karyawan
yang sudah di-PHK, terutama yang berusia di atas 30 tahun, akan kesulitan mendapatkan
pekerjaan baru.
"Yang kami sayangkan, perusahaan dengan berbagai dalih masih berusaha melakukan PHK,"
ucap Fajar.
Otomotif paling terdampak
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi Sutomo, kondisi perusahaan di
Kota dan Kabupaten Bekasi cenderung sama, terutama terkait masalah ketenagakerjaan.
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Saat ini perusahaan berupaya semaksimal mungkin tetap beroperasi, termasuk dengan cara
mengurangi jumlah karyawan. "Ada satu-dua perusahaan yang tidak bisa menghindar lagi selain
mengurangi pegawai," ucapnya.
Di Kabupaten Bekasi, perusahaan paling terdampak adalah yang bergerak di bidang otomotif.
Perusaha-an-perusahaan tersebut terpaksa mengurangi jumlah karyawan dengan kebijakan
PHK, pemotongan waktu kerja, dan meliburkan karyawan.
Perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, kata Sutomo, terbagi atas berbagai level. Level
pertama biasanya berupa perusahaan yang merakit kendaraan atau jenis produk otomotif lain.
Perusahaan level kedua hingga ketiga sebagai penyuplai bahan baku bagi perusahaan level
pertama.
"Perusahaan pada level ketiga paling kesulitan saat ini, dan otomatis akan berpengaruh hingga
ke perusahaan level pertama," kata Sutomo.
Meski kondisi perusahaan di bidang otomotif di Bekasi belum stabil, secara nasional,
Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Januari ini tercatat naik 52,2
persen. Pada Desember 2020, PMI Manufaktur Indonesia 51,3 persen.
Perselisihan meningkat
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi hingga Januari 2021 belum memiliki data jumlah pekerja
yang mengalami PHK, pemotongan jam kerja, atau diliburkan perusahaan akibat pandemi.
Namun, dinas tenaga kerja mencatat ada tren kenaikan perselisihan hubungan kerja antara
perusahaan dan buruh.
"Di Kabupaten Bekasi, karena banyak perusahaan, salah satu masalah yang paling sering teijadi
adalah tingginya perselisihan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Setiap tahun, ada
450-500 kasus perselisihan. Di masa pandemi ini, perselisihan hubungan kerja semakin
meningkat," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Suhup.
Pemerintah Kabupaten Bekasi membuat surat imbauan kepada perusahaan di Kabupaten Bekasi
untuk sedapat mungkin tak melakukan PHK. Namun, jika kondisi keuangan perusahaan tak
memungkinkan, PHK dilakukan dalam forum Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Bekasi.
Semua pihak kini berharap pemulihan dampak pandemi. Namun, tanpa membawa lebih banyak
lagi korban, baik yang jatuh sakit maupun kehilangan mata pencarian.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan
harmonisasi bersama kementerian dan lembaga terkait sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah
selesai kami b alias dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja dan buruh, pengusaha
dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan telah menyelesaikan empat Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta
Kerja. RPP ini sudah diserahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Keempat RPP tersebut yakni RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), RPP tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, seita
Pemutusan Hubungan Kerja, lantas RPP tentang Pengupahan serta RPP tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

MENAKER: 4 RPP KETENAGAKERJAAN KELAR
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan telah menyelesaikan empat Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta
Kerja. RPP ini sudah diserahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Keempat RPP tersebut yakni RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), RPP tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, seita
Pemutusan Hubungan Kerja, lantas RPP tentang Pengupahan serta RPP tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
"Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi bersama kementerian dan lembaga
terkait sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Senin (1/2).
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Keempat RPP klaster Ketenagakerjaan yang telah diserahkan ke Kemenko Perekonomian
tersebut juga di-upload pada portal resmi UU Cipta Kerja.
Pada tahap berikutnya RPP tersebut akan dirapikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata
dan juga rujukan. Setelah itu pihaknya akan menyerahkan RPP tersebut kepada Sekretariat
Negara untuk proses penetapan oleh Presiden Joko Widodo.
Ida mengklaim keempat RPP klaster ketenagakerjaan ini selalu dibahas dalam forum tripartit
yang melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh, pengusaha dan pemerintah.
"Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami b alias dan disepakati bersama-sama
antara serikat pekerja dan buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan,"
katanya.
Lidya Yuniartha Panjaitan
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara memang di APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara) 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti, kami lihat
bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen. Apalagi, subsidi gaji dihapus
negative - Bhima Yudhisira (Ekonom Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Kalau pekerja tidak dibantu, maka besar kemungkinan perusahaan terus lakukan PHK
negative - Bhima Yudhisira (Ekonom Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Sebaiknya subsidi upah justru dilanjutkan setidaknya sampai serapan tenaga kerja pulih

Ringkasan
Para pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, dipastikan gigit jari. Harapan mereka akan
mendapatkan kembali subsidi gaji pada tahun ini, tidak terealisasi. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan, tidak ada lagi Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah
bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta di tahun 2021.
"Sementara memang di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2021 belum atau
tidak dialokasikan. Nanti, kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya" ujar Ida. di Jakarta,
kemarin.
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PEKERJA GIGIT JARI
Para pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, dipastikan gigit jari. Harapan mereka akan
mendapatkan kembali subsidi gaji pada tahun ini, tidak terealisasi. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan, tidak ada lagi Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah
bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta di tahun 2021.
"Sementara memang di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2021 belum atau
tidak dialokasikan. Nanti, kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya " ujar Ida. di Jakarta,
kemarin.
Namun demikian. Ida menegaskan, sebagian program bantuan kepada pekerja terdampak
pandemi Covid-19 tetap dilanjutkan tahun ini. Sayangnya. Ida tidak menyebutkan secara rinci
program bantuan pekerja yang dimaksud.
Menurut Ida. pemerintah memiliki program untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Disebutkannya, hingga Agustus, jumlah pengangguran mencapai 9.77 juta orang. Jumlahnya
membengkak akibat pandemi Covid-19.
Untuk diketahui, proses penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan subsidi gaji pada tahun
2020 telah mencapai 98,91 persen dengan total realisasi anggaran senilai Rp 29.44 triliun. Secara
rinci, subsidi gaji gelombang 1 telah tersalurkan kepada 12,29 juta orang, dengan realisasi
anggaran mencapai Rp 14,75 triliun atau setara 99,11 persen. Sedangkan, subsidi gaji
gelombang II telah tersalurkan kepada 12.24 juta dengan realisasi anggaran Rp 14.69 triliun
(98.71 persen).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta, program subsidi gaji
dilanjutkan. Karena, program ini sangat membantu menjaga daya beli buruh.
Lebih jauh. Iqbal berharap kepesertaan program ini diperluas. Termasuk untuk buruh yang tidak
terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan.
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen. Apalagi, subsidi gaji dihapus," katanya.
Subsidi gaji, menurut Iqbal. selama ini menjadi biijfer atau penyangga kesejahteraan buruh.
Subsidi gaji membuat keluarga buruh bisa bertahan hidup.
Iqbal mengaku, akan segera mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk memintanya melanjutkan
program tersebut.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhisira juga
memprediksi disetopnya program subsidi upah akan menimbulkan gelombang PHK.
"Kalau pekerja tidak dibantu, maka besar kemungkinan perusahaan terus lakukan PHK," katanya.
Menurutnya, sampai dengan saat ini. tingkat pengangguran masih meningkat, dan serapan
tenaga kerja juga kecil. "Sebaiknya subsidi upah justru dilanjutkan setidaknya sampai serapan
tenaga kerja pulih," ujarnya. kpj
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negative - Budi Hartono (Kapolsek KKP Polresta Barelang) Dicek kelengkapan surat-suratnya
diduga ilegal
negative - Iptu Muhammad Hazaquan (Kanit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta
Barelang) Selanjutnya dari keterangan TT, yang melakukan pengurusan di Batam ialah SS.
Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap SS di kawasan Tiban, Sekupang. Barang bukti
beserta tersangka dan calon PMI yakni SN warga Tegal dibawa ke kantor Polsek Kawasan
Pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
neutral - Iptu Muhammad Hazaquan (Kanit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta
Barelang) Kami akan koordinasi dengan BP3TKI Batam, pemeriksaan saksi ahli dan proses lanjut,
percepat pemberkasan kirim ke JPU

Ringkasan
Polsek KKP Polresta Barelang berhasil menggagalkan pengiriman tenaga kerja ilegal ke
Singapura. Pelakunya TT, laki-laki dan SS, perempuan. Korbannya adalah SN. Kapolsek KKP
Polresta Barelang AKP Budi Hartono mengatakan, pada kasus ini SN korban yang ingin bekerja
di Singapora diantar oleh TT. "Dicek kelengkapan surat-suratnya diduga ilegal," ujarnya Selasa
(2/2/21) malam.

POLSEK KKP POLRESTA BARELANG GAGALKAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA ILEGAL
KE SINGAPURA
Polsek KKP Polresta Barelang berhasil menggagalkan pengiriman tenaga kerja ilegal ke
Singapura. Pelakunya TT, laki-laki dan SS, perempuan. Korbannya adalah SN. Kapolsek KKP
Polresta Barelang AKP Budi Hartono mengatakan, pada kasus ini SN korban yang ingin bekerja
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di Singapora diantar oleh TT. "Dicek kelengkapan surat-suratnya diduga ilegal," ujarnya Selasa
(2/2/21) malam.
Pengungkapan dilakukan Selasa (2/2/21). Tim Opsnal Reskrim Polsek KKP Polresta Barelang
dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Barelang Iptu Muhammad Hazaquan
mengamankan satu orang perempuan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), SN dan satu lakilaki dewasa,TT, yang mengantarkan korban ke pelabuhan internasional Batam Center.
"Selanjutnya dari keterangan TT, yang melakukan pengurusan di Batam ialah SS. Selanjutnya
dilakukan penangkapan terhadap SS di kawasan Tiban, Sekupang. Barang bukti beserta
tersangka dan calon PMI yakni SN warga Tegal dibawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya.
Turut juga dibawa beberapa barang bukti yakni 1 unit mobil Honda Accord warna hitam BP 1095
DZ, 2 unit Handphone, 1 buah buku paspor calon PMI yakni SN, 1 buah buku pemeriksaan PCR
Swab Klinik MediLab atas nama SN, 3 lembar surat ICA atas nama SN, 5 lembar surat MOM atas
nama SN, 1 lembar tiket kapal atas nama SN, 1 lembar KTP atas nama SN dan ATM Bank BRI.
"Kami akan koordinasi dengan BP3TKI Batam, pemeriksaan saksi ahli dan proses lanjut, percepat
pemberkasan kirim ke JPU," pungkasnya.
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Ringkasan
Dalam hitungan hari, seluruh rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja akan segera disahkan. Itu berarti, dalam waktu dekat, regulasi sapu
jagat ini akan resmi berlaku. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyebut UndangUndang Cipta Kerja sebagai penentu arah permainan (game changer) dalam pemulihan dan
transformasi ekonomi pascapandemi. UU ini diyakini akan mendongkrak investasi, menekan
angka pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

MENGUBAH ARAH PERMAINAN
Dalam hitungan hari, seluruh rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja akan segera disahkan. Itu berarti, dalam waktu dekat, regulasi sapu
jagat ini akan resmi berlaku. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyebut UndangUndang Cipta Kerja sebagai penentu arah permainan (game changer) dalam pemulihan dan
transformasi ekonomi pascapandemi. UU ini diyakini akan mendongkrak investasi, menekan
angka pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Harapan yang tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi akibat Covid-19 yang belum jelas
akhirnya. Ibarat berjudi, UU Cipta Kerja mengandung konsekuensi, bisa menguntungkan, bisa
juga merugikan dan berbalik jadi bumerang. Di satu sisi, UU ini diyakini bisa membawa reformasi
struktural untuk mendorong perekonomian. Di sisi lain, ada kelemahan dan kontradiksi akibat
pembahasan yang kurang mendalam, kurang transparan, dan substansi problematik di sana-sini.
UU Cipta Kerja diharapkan menyederhanakan serta memadukan regulasi yang tumpang tindih
dan menghambat investasi. Pekerjaan itu seharusnya membutuhkan kajian mendalam dan
matang, tak seperti undang-undang biasa. Namun, isu yang kompleks dibahas dalam waktu
sempit Sebanyak 15 bab dan 186 pasal UU Cipta Kerja dikebut dalam 9 bulan, sementara 52
rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (RPerpres) dalam tiga
bulan.
Di sisi lain, UU Cipta Kerja memang mengandung ketentuan yang positif dan memberikan
perhatian pada kelompok yang selama ini kurang diperhatikan, seperti pelaku usaha mikro, kecil,
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dan menengah (U M KM). Namun, tidak dinafikan, UU ini juga memuat peraturan kontroversial
yang kontradiktif dengan cita-cita pemulihan dan transformasi ekonomi yang sehat.
Di sisi ketenagakerjaan, standar upah murah, kemudahan pemutusan hubungan kerja, dan
pesangon di satu sisi bisa menarik investor yang kerap mengeluhkan biaya buruh. Namun, dalam
jangka panjang, ketentuan ini dinilai semakin tidak menyejahterakan buruh dan menekan daya
beli. Padahal, konsumsi masyarakat adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Di sisi investasi, capaian Indonesia sebenarnya tidak buruk. Survei Asia Business Outlook oleh
The Economist pada 2019 menunjukkan, Indonesia masuk tiga besar negara di Asia yang
diminati investor yang menjadi responden. Selama Covid-19 pun, realisasi investasi tahun 2020
mencapai 101,1 persen dari target.
Artinya, persoalan investasi di Indonesia bukan dari sisi kuantitas, melainkan kualitas. Hal itu
tecermin lewat in-cremental capital-output ratio (ICOR) yang tinggi, yakni pada angka 6,77
persen, jauh dari kisaran angka ideal 3 persen. Ini menunjukkan, investasi di Indonesia kurang
efisien. Tak hanya itu, peningkatan investasi juga tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja.
Korupsi
Salah satu faktor penyebab tingginya ICOR adalah maraknya korupsi sektor usaha yang
menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi. Pemerintah menyebut UU Cipta Kerja sebagai solusi.
Pemberian izin yang dipermudah dan disederhanakan diyakini menutup celah gelap praktik suap.
Semua izin juga akan dilakukan daring lewat sistem perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik.
Logika pemerintah, untuk menekan korupsi di sektor usaha, lebih baik izinnya dipermudah.
Mengutip Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, pengusaha itu banyak
akalnya. Kalau izin dipersulit, pengusaha akan mencari cara menyiasati aturan dan menaklukkan
pejabat. Pembenahan sistem tentu diperlukan. Namun, mempermudah izin berusaha tidak akan
serta-merta menutup praktik korupsi, terutama jika sistem pengawasan dan kapasitas sumber
daya manusia tak diperkuat untuk mengimbangi kemudahan yang didapat pengusaha.
Perjuangan untuk jadi negara ekonomi maju bukan tanpa pengorbanan. Indonesia bisa belajar
dan menghindari transformasi dengan pola zero-sum game yang menguntungkan segelintir
orang, tetapi mengorbankan aspek lain. Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum
mutlak adanya.
UU Cipta Kerja dan segenap peraturan turunannya memang akan mengubah arah permainan di
masa mendatang. Namun, permainan yang seperti apa, untuk kemenangan siapa, dan dengan
mengorbankan apa? Waktu yang akan menjawab. (AGNES THEODORA)
H ERYUNANTO
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Ringkasan
Pekerja rumah tangga (PRT) masih belum diakui sebagai profesi oleh negara. Kondisi ini
mengakibatkan hak atas kerja layak tidak terpenuhi. Pendiri LSM Rumpun Tjoet Njak Dien, Maria
Pakpahan, Selasa (2/2/2021), di Jakarta, mengatakan, ketiadaan pengakuan negara terhadap
profesi PRT tecermin dari mandeknya pembahasan RUU Perlindungan PRT selama hampir 17
tahun. Selama itu, mereka susah mengakses jaminan sosial kesehatan dan tenaga kerja. Survei
JALA PRT terhadap 668 orang PRT, Desember 2020, menunjukkan, 82 persen di antaranya harus
membayar iuran secara penuh jaminan sosial. Direktur Institut Sarinah Eva K Sundari
menceritakan, dalam kondisi darurat, seperti pandemi Covid-19, kelompok PRT tidak jadi sasaran
penerima bantuan sosial. (MED)

PEKERJA RUMAH TANGGA MASIH BELUM DIAKUI
Pekerja rumah tangga (PRT) masih belum diakui sebagai profesi oleh negara. Kondisi ini
mengakibatkan hak atas kerja layak tidak terpenuhi. Pendiri LSM Rumpun Tjoet Njak Dien, Maria
Pakpahan, Selasa (2/2/2021), di Jakarta, mengatakan, ketiadaan pengakuan negara terhadap
profesi PRT tecermin dari mandeknya pembahasan RUU Perlindungan PRT selama hampir 17
tahun. Selama itu, mereka susah mengakses jaminan sosial kesehatan dan tenaga kerja. Survei
JALA PRT terhadap 668 orang PRT, Desember 2020, menunjukkan, 82 persen di antaranya harus
membayar iuran secara penuh jaminan sosial. Direktur Institut Sarinah Eva K Sundari
menceritakan, dalam kondisi darurat, seperti pandemi Covid-19, kelompok PRT tidak jadi sasaran
penerima bantuan sosial. (MED)
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk BSU masih menunggu kebijakan
selanjutnya karena pada APBN 2021 tidak dialokasikan. Kita lihat kondisi ekonomi ke depan.
Sampai saat ini belum tahu
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya pikir di 2020 angka pengangguran
meningkat dampak dari pandemi, naik menjadi 9,7 juta orang. Langkah yang sudah dilakukan
pemerintah di 2020, yakni kebijakan subsidi upah, relaksasi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan,
dan memperbanyak program padat karya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya pikir di 2020 angka pengangguran
meningkat dampak dari pandemi, naik menjadi 9,7 juta orang. Langkah yang sudah dilakukan
pemerintah di 2020, yakni kebijakan subsidi upah, relaksasi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan,
dan memperbanyak program padat karya.
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebagian program terus berjalan sampai
kondisi normal sebagai dampak pandemi
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri, termasuk industri baja dan semen

Ringkasan
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan menghentikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk
pekerja/ buruh yang memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Pemberhentian dilakukan
karena program BSU tidak masuk ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun
ini.
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SUBSIDI UPAH PEKERJA DISETOP
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan menghentikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk
pekerja/ buruh yang memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Pemberhentian
dilakukan karena program BSU tidak masuk ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
tahun ini.
"Untuk BSU masih menunggu kebijakan selanjutnya karena pada APBN 2021 tidak dialokasikan.
Kita lihat kondisi ekonomi ke depan. Sampai saat ini belum tahu," kata Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah, kemarin.
"Saya pikir di 2020 angka pengangguran meningkat dampak dari pandemi, naik menjadi 9,7 juta
orang. Langkah yang sudah dilakukan pemerintah di 2020, yakni kebijakan subsidi upah,
relaksasi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, dan memperbanyak program padat karya." lanjut
Ida.
Menurut Ida, program lain secara reguler diarahkan membantu pekerja yang mengalami PHK
atau dirumahkan.
"Sebagian program terus berjalan sampai kondisi normal sebagai dampak pandemi," ujar Ida.
Dalam menanggapi hal tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal menilai sebaiknya pemerintah terus melanjutkan program BSU. Pasalnya. Said menilai
program itu sangat membantu menjaga daya beli kaum buruh.
Selain dilanjutkan, Said juga berharap kepesertaan program ini diperluas, termasuk bagi buruh
yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, semakin banyak buruh yang
menerima subsidi upah tersebut.
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri,
termasuk industri baja dan semen," ungkap Said seperti dilansir dari keterangan resmi, kemarin.
Adanya bantuan atau subsidi upah, lanjut Said, menjadi buffer atau penyangga buruh dan
keluarga mereka untuk bertahan hidup. Terlebih di tengah pandemi yang belum usai.
Said juga mengungkapkan bahwa KSPI segera mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo
untuk meminta agar program BSU tetap dilanjutkan.
Penyaluran BSU telah menelan dana sebesar Rp29.44 triliun atau 98,91% dari anggaran yang
dialokasikan. Penyaluran BSU dilakukan dalam beberapa tahap, yakni termin I untuk 12.293.134
orang senilai Rpl4,75 triliun atau 99,51% dan termin II tersalurkan kepada 12.244.169 orang
dengan realisasi anggaran Rpl4,69 triliun atau 98,71%. (Iam/ Des/Mir/X-3)
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neutral - Piter Abdullah (Direktur Riset CORE) Bantuan untuk pekerja masih punya penghasilan
seharusnya bukan prioritas. Yang harus diutamakan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan
dan income

Ringkasan
Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi memberikan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)
subsidi gaji di 2021. Dengan ini, para pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta tidak akan lagi
mendapat BLT senilai Rp 2,4 juta.
Menanggapi hal itu, Direktur Riset CORE Piter Abdullah menilai penyaluran BLT subsidi gaji dirasa
kurang tepat sasaran. Hal tersebut karena, banyak pengangguran yang tak berpenghasilan,
justru luput dari perhatian pemerintah.
Dia mengatakan, pemerintah nampaknya masih mencari-cari bentuk bantuan yang benar-benar
bisa tepat sasaran. Sementara yang harus terus menjadi fokus perbaikan adalah data, siapa
yang layak dan seharusnya mendapatkan bantuan.

BLT SUBSIDI GAJI DISETOP KARENA TAK TEPAT SASARAN?
JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi memberikan dana Bantuan Langsung Tunai
(BLT) subsidi gaji di 2021. Dengan ini, para pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta tidak akan
lagi mendapat BLT senilai Rp 2,4 juta.
Menanggapi hal itu, Direktur Riset CORE Piter Abdullah menilai penyaluran BLT subsidi gaji dirasa
kurang tepat sasaran. Hal tersebut karena, banyak pengangguran yang tak berpenghasilan,
justru luput dari perhatian pemerintah.
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"Bantuan untuk pekerja masih punya penghasilan seharusnya bukan prioritas. Yang harus
diutamakan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan dan income," kata Piter kepada Okezone,
Selasa (2/2/2021).
Menurut dia, pemerintah memutuskan untuk menyetop penyaluran BLT subsidi gaji karena
melihat selama ini pemberian bantuan tersebut kurang efektif.
Dia mengatakan, pemerintah nampaknya masih mencari-cari bentuk bantuan yang benar-benar
bisa tepat sasaran. Sementara yang harus terus menjadi fokus perbaikan adalah data, siapa
yang layak dan seharusnya mendapatkan bantuan.
BLT Subsidi Gaji Dinilai Tak Tepat Sasaran, Jadi Alasan Disetop? (kmj).

45

Judul

Bantu Kurangi Pengangguran, BLK Gorontalo Segera Dibangun
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur
terkait pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan mempelajari terlebih dahulu dan mudahmudahan di tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi Gorontalo
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nantinya, pembina atau instrukturnya akan
didampingi dari BLK Makassar. Serta nantinya BLK Makassar juga akan melakukan survei ke
Gorontalo untuk melihat kondisi di wilayah setempat
neutral - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami juga sudah membawa dari pihak Bappeda
Provinsi Gorontalo, untuk menyerahkan sertifikat yang disyaratkan, sekaligus segala persyaratan
akan kami lengkapi/penuhi, salah satunya sertifikat kurang lebih 17 hektar tanah

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyambut positif rencana pendirian Balai
Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Provinsi Gorontalo.
Menurut Menaker Ida, pendirian BLK sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk
membangun sedikitnya 1 BLK UPTP di tiap provinsi untuk membantu pengurangan angka
pengangguran.
"Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur terkait pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan
mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan di tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi
Gorontalo," kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, di
Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (2/2).

BANTU KURANGI PENGANGGURAN, BLK GORONTALO SEGERA DIBANGUN
JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyambut positif rencana
pendirian Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Provinsi
Gorontalo. Menurut Menaker Ida, pendirian BLK sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
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untuk membangun sedikitnya 1 BLK UPTP di tiap provinsi untuk membantu pengurangan angka
pengangguran.
"Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur terkait pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan
mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan di tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi
Gorontalo," kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, di
Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (2/2).
Menaker Ida mengatakan, hingga saat ini Kemnaker telah memiliki 16 BLK UPTP milik Kemnaker
di seluruh Provinsi di Indonesia. Masih ada 18 provinsi lagi yang belum ada BLK UPTP, termasuk
Provinsi Gorontalo.
"Nantinya, pembina atau instrukturnya akan didampingi dari BLK Makassar. Serta nantinya BLK
Makassar juga akan melakukan survei ke Gorontalo untuk melihat kondisi di wilayah setempat,"
katanya.
Kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie didampingi perwakilan dari Bappeda Gorontalo.
Mereka siap menyerahkan sertifikat tanah sekitar 17 hektare sebagai salah satu syarat pendirian
BLK UPTP.
"Kami juga sudah membawa dari pihak Bappeda Provinsi Gorontalo, untuk menyerahkan
sertifikat yang disyaratkan, sekaligus segala persyaratan akan kami lengkapi/penuhi, salah
satunya sertifikat kurang lebih 17 hektar tanah," kata Gubernur Rusli.
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negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke depan, KSPI memprediksi ledakan pemutusan hubungan
kerja (PHK) jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen

Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, mendesak pemerintah melanjutkan program subsidi
upah demi menjaga daya beli buruh. Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
telah menyatakan bahwa subsidi upah kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta akan dihentikan
tahun ini. Dia mengatakan program ini tak dilanjutkan karena tidak mendapatkan alokasi dana
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

PEMERINTAH SETOP SUBSIDI UPAH, SERIKAT PEKERJA INGIN LANJUT
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, mendesak pemerintah melanjutkan
program subsidi upah demi menjaga daya beli buruh.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan program subsidi upah selain dilanjutkan sebaiknya juga
diperluas untuk buruh yang tidak terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan.
Menurut Iqbal jumlah buruh yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan di Tanah Air tak
bisa dibilang sedikit.
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen," kata Iqbal, Selasa
(2/2/2021).
Iqbal menyebutkan bahwa subsidi upah akan menjadi buffer atau penyangga bagi kehidupan
buruh dan keluarganya dalam bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19.
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Selain itu, lanjutnya, penyaluran subsidi gaji yang menggunakan anggaran 2020 belum mencapai
100 persen.
Tercatat, masih ada pencairan yang belum diberikan 270.489 calon penerima pada termin kedua.
Total, anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai Rp29,44 triliun atau 98,91 persen dari target
Rp29,76 triliun.
Iqbal juga mengungkapkan bahwa KSPI akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo
untuk meminta agar program tersebut dilanjutkan.
Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menyatakan bahwa subsidi upah
kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta akan dihentikan tahun ini.
Dia mengatakan program ini tak dilanjutkan karena tidak mendapatkan alokasi dana dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Hal itu disampaikan Ida kepada media usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai
Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Ditjen Binalattas dengan mitra industri di BBPLK
Medan, Sumatra Utara akhir pekan lalu.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.
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neutral - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami sudah menyerahkan sertifikat yang
disyaratkan, sekaligus segala persyaratan akan kami lengkapi. Salah satunya sertifikat kurang
lebih 17 hektare tanah
positive - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami berharap dukungan Bu Menteri, untuk
pendirian BLK sebagai tempat pelatihan kerja bagi masyarakat di Gorontalo. Kami akan fokus
kepada beberapa sektor, diantaranya pertanian, peternakan, perikanan, dan otomotif, serta
pariwisata
positive - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur terkait
pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan di
tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi Gorontalo
positive - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Nantinya, pembina atau instrukturnya akan
didampingi dari BLK Makassar serta nantinya BLK Makassar juga akan melakukan survei ke
Gorontalo untuk melihat kondisi di wilayah setempat

Ringkasan
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan tanah sekitar 17 hektare kepada Menteri
Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah agar dibangun Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pusat (BLK UPTP). Rusli mengungkapkan, pihaknya tertarik mendirikan BLK karena lebih
banyak praktik dan peralatannya sudah modern mengikuti kebutuhan pasar kerja.
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GUBERNUR GORONTALO HIBAHKAN TANAH 17 HA KE MENAKER, MINTA
DIBANGUN BLK
JAKARTA, - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan tanah sekitar 17 hektare kepada
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah agar dibangun Balai Latihan Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP).
Rusli mengungkapkan, pihaknya tertarik mendirikan BLK karena lebih banyak praktik dan
peralatannya sudah modern mengikuti kebutuhan pasar kerja.
"Kami sudah menyerahkan sertifikat yang disyaratkan, sekaligus segala persyaratan akan kami
lengkapi. Salah satunya sertifikat kurang lebih 17 hektare tanah," katanya melalui keterangan
tertulis, Selasa (2/2/2021).
Lebih lanjut kata dia, potensi daerah di Gorontalo sangat besar, baik dari segi pertanian maupun
otomotif. Pertanian sendiri merupakan salah satu kejuruan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
"Kami berharap dukungan Bu Menteri, untuk pendirian BLK sebagai tempat pelatihan kerja bagi
masyarakat di Gorontalo. Kami akan fokus kepada beberapa sektor, diantaranya pertanian,
peternakan, perikanan, dan otomotif, serta pariwisata," ujarnya.
Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah menyambut positif rencana pendirian BLK UPTP milik
Kemenaker di Provinsi Gorontalo. Menurutnya, pendirian BLK sejalan dengan arahan Presiden
Joko Widodo untuk membangun sedikitnya satu BLK UPTP di tiap provinsi.
"Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur terkait pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan
mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan di tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi
Gorontalo," kata dia.
Hingga saat ini, Kemenaker telah memiliki 16 BLK UPTP di seluruh provinsi di Indonesia. Masih
ada 18 provinsi lagi yang belum ada BLK UPTP, termasuk Gorontalo.
"Nantinya, pembina atau instrukturnya akan didampingi dari BLK Makassar serta nantinya BLK
Makassar juga akan melakukan survei ke Gorontalo untuk melihat kondisi di wilayah setempat,"
katanya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur
terkait pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan mempelajari terlebih dahulu dan mudahmudahan di tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi Gorontalo
neutral - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami juga sudah membawa dari pihak Bappeda
Provinsi Gorontalo, untuk menyerahkan sertifikat yang disyaratkan, sekaligus segala persyaratan
akan kami lengkapi/penuhi, salah satunya sertifikat kurang lebih 17 hektare tanah
neutral - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami akan fokus kepada beberapa sektor, di
antaranya pertanian, peternakan, perikanan, dan otomotif, serta pariwisata

Ringkasan
Menteri Ketenagkerjaan Ida Fauziyah menyambut baik adanya rencana pendirian Balai Latihan
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Provinsi Gorontalo. Ida
mengatakan, pendirian BLK ini sesuai dengan arahan Presiden yakni membangun setidaknya 1
BLK UPTP di tiap provinsi. "Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur terkait pendirian BLK
UPTP Gorontalo. Kami akan mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan di tahun ini bisa
dibangun BLK di Provinsi Gorontalo," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (2/2).

KEMNAKER AKAN DIRIKAN BLK DI GORONTALO
Menteri Ketenagkerjaan Ida Fauziyah menyambut baik adanya rencana pendirian Balai Latihan
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Provinsi Gorontalo. Ida
mengatakan, pendirian BLK ini sesuai dengan arahan Presiden yakni membangun setidaknya 1
BLK UPTP di tiap provinsi.
"Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur terkait pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan
mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan di tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi
Gorontalo," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (2/2).
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Ida mengatakan, hingga saat ini baru terdapat 16 BLK UPTP milik Kemnaker di seluruh provinsi
di Indonesia. Sementara masih ada 18 provinsi yang belum memiliki BLK UPTP, termasuk
Gorontalo.
Menurut Ida, nantinya pembina atau instruktur BLK ini akan didampingi dari BLK Makassar. Dia
juga menyebut BLK Makassar akan melakukan survei ke Gorontalo untuk melihat kondisi di
wilayah setempat.
Adapun, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama perwakilan dari Bappeda Gorontalo, siap
menyerahkan sertifikat tanah sekitar 17 hektare sebagai salah satu syarat pendirian BLK UPTP.
"Kami juga sudah membawa dari pihak Bappeda Provinsi Gorontalo, untuk menyerahkan
sertifikat yang disyaratkan, sekaligus segala persyaratan akan kami lengkapi/penuhi, salah
satunya sertifikat kurang lebih 17 hektare tanah," jelas Rusli.
Adapun, Rusli mengatakan bahwa Gorontalo memiliki potensi yang sangat besar mulai dari
sektor pertanian hingga otomotif.
Menurutnya, pihaknya tertarik mendirikan BLK karena lebih banyak praktek dan peralatan yang
sudah modern mengikuti kebutuhan pasar kerja. Dia pun berharap mendapatkan dukungan
Kemnaker untuk pendirian BLK ini.
"Kami akan fokus kepada beberapa sektor, di antaranya pertanian, peternakan, perikanan, dan
otomotif, serta pariwisata," ujarnya.
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positive - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Alhamdulillah pertemuan dengan ibu menteri
terealisasi hari ini. Saya didampingi Wakil Ketua DPRD, Pak Laode dan Kepala Bapppeda untuk
menyerahkan sertifikat tanah sekitar 17 hektare di kompleks wisata Lamongo Kabupaten Bone
Bolango. Jadi semua syarat-syaratnya coba kami penuhi, termasuk persetujuan DPRD
positive - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Jadi kami sangat berharap dan berterima kasih
kepada ibu menteri jika rencana itu terealisasi, karena akan menjadi tempat pelatihan kerja.
Kami akan fokus di bidang pertanian, pariwisata dan otomotif
positive - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami ingin tenaga kerjanya memiliki keterampilan
yang memadai, untuk mengisi sektor pertanian, pariwisata dan otomotif tadi

Ringkasan
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan sertifikat lahan kepada Menteri Tenaga Kerja
(Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa, sebagai salah satu syarat pembangunan Balai Latihan
Kerja (BLK) Pusat di Gorontalo. "Alhamdulillah pertemuan dengan ibu menteri terealisasi hari ini.
Saya didampingi Wakil Ketua DPRD, Pak Laode dan Kepala Bapppeda untuk menyerahkan
sertifikat tanah sekitar 17 hektare di kompleks wisata Lamongo Kabupaten Bone Bolango. Jadi
semua syarat-syaratnya coba kami penuhi, termasuk persetujuan DPRD," kata Rusli.

GUBERNUR SERAHKAN SERTIFIKAT LAHAN LOKASI BLK KEPADA MENAKER
Gorontalo - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan sertifikat lahan kepada Menteri
Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa, sebagai salah satu syarat pembangunan
Balai Latihan Kerja (BLK) Pusat di Gorontalo.
"Alhamdulillah pertemuan dengan ibu menteri terealisasi hari ini. Saya didampingi Wakil Ketua
DPRD, Pak Laode dan Kepala Bapppeda untuk menyerahkan sertifikat tanah sekitar 17 hektare
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di kompleks wisata Lamongo Kabupaten Bone Bolango. Jadi semua syarat-syaratnya coba kami
penuhi, termasuk persetujuan DPRD," kata Rusli.
Rencana pembangunan BLK di Gorontalo adalah tindaklanjut studi banding yang dilakukan
gubernur dan rombongan di BLK Rembang dan Bandung akhir tahun 2020.
"Jadi kami sangat berharap dan berterima kasih kepada ibu menteri jika rencana itu terealisasi,
karena akan menjadi tempat pelatihan kerja. Kami akan fokus di bidang pertanian, pariwisata
dan otomotif," jelasnya.
Menurutnya BLK Pusat itu penting bagi Gorontalo untuk pengembangan sumber daya manusia
khususnya mencetak orang-orang yang siap kerja.
Terlebih lagi, lanjutnya, BLK Pusat akan dikelola dengan anggaran Kemenaker setiap tahunnya.
"Kami ingin tenaga kerjanya memiliki keterampilan yang memadai, untuk mengisi sektor
pertanian, pariwisata dan otomotif tadi," tambahnya.
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negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Terlebih di tengah pandemi yang belum usai
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)

Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta program subsidi upah
tetap dilanjutkan di 2021. Sebab, program ini dinilai sangat membantu menjaga daya beli buruh.
Selain dilanjutkan, Iqbal juga berharap kepesertaan program ini diperluas, termasuk untuk buruh
yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga akan semakin banyak buruh yang
menerima subsidi upah tersebut. Keterangan Menteri Tenaga Kerja Sebelumnya, Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan
gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. Untuk membantu pekerja di luar pemberian
BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai
program.
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BURUH AKAN SURATI PRESIDEN JOKOWI MINTA PROGRAM SUBSIDI GAJI
DILANJUTKAN
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta program subsidi upah
tetap dilanjutkan di 2021. Sebab, program ini dinilai sangat membantu menjaga daya beli buruh.
Selain dilanjutkan, Iqbal juga berharap kepesertaan program ini diperluas, termasuk untuk buruh
yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga akan semakin banyak buruh yang
menerima subsidi upah tersebut.
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen," kata Said Iqbal dalam pernyataannya, Selasa (2/2).
Bos KSPI mengungkapkan, dengan adanya bantuan atau subsidi upah akan menjadi buffer atau
penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup. "Terlebih di tengah pandemi yang belum
usai," terangnya.
Oleh karena itu, KSPI berencana akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk
melanjutkan program tersebut.
Keterangan Menteri Tenaga Kerja Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan gaji tahun ini tidak ada
alokasinya dalam APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya," ujarnya dikutip dari Antara Medan, Minggu (31/1).
Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020,
pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.
Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan
SDM unggul, misalnya selalu berusaha untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha
dan dunia industri (DUDI).
Sinergi dan kolaborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di
bidang pelatihan vokasi.
"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)," katanya.
[idr]
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur
terkait pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan mempelajari terlebih dahulu dan mudahmudahan di tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi Gorontalo
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nantinya, pembina atau instrukturnya akan
didampingi dari BLK Makassar. Serta nantinya BLK Makassar juga akan melakukan survei ke
Gorontalo untuk melihat kondisi di wilayah setempat
neutral - Rusli Habibie (wakil walikota Ternate -) Kami juga sudah membawa dari pihak Bappeda
Provinsi Gorontalo, untuk menyerahkan sertifikat yang disyaratkan, sekaligus segala persyaratan
akan kami lengkapi/penuhi, salah satunya sertifikat kurang lebih 17 hektar tanah
positive - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami berharap dukungan Bu Menteri, untuk
pendirian BLK sebagai tempat pelatihan kerja bagi masyarakat di Gorontalo. Kami akan fokus
kepada beberapa sektor, di antaranya pertanian, peternakan, perikanan, dan otomotif, serta
pariwisata

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut positif rencana pendirian Balai Latihan Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Provinsi Gorontalo. Menurut Menaker
Ida, pendirian BLK sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun sedikitnya
1 BLK UPTP di tiap provinsi. "Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur terkait pendirian BLK
UPTP Gorontalo. Kami akan mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan di tahun ini bisa
dibangun BLK di Provinsi Gorontalo," kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Gubernur
Gorontalo, Rusli Habibie, di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (2/2/2021).
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KEMNAKER BAKAL DIRIKAN BALAI LATIHAN KERJA DI GORONTALO
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut positif rencana pendirian Balai
Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Provinsi Gorontalo.
Menurut Menaker Ida, pendirian BLK sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk
membangun sedikitnya 1 BLK UPTP di tiap provinsi.
"Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur terkait pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan
mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan di tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi
Gorontalo," kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, di
Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (2/2/2021).
Menaker Ida mengatakan, hingga saat ini Kemnaker telah memiliki 16 BLK UPTP milik Kemnaker
di seluruh Provinsi di Indonesia. Masih ada 18 provinsi lagi yang belum ada BLK UPTP, termasuk
Provinsi Gorontalo.
"Nantinya, pembina atau instrukturnya akan didampingi dari BLK Makassar. Serta nantinya BLK
Makassar juga akan melakukan survei ke Gorontalo untuk melihat kondisi di wilayah setempat,"
katanya.
Kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie didampingi perwakilan dari Bappeda Gorontalo.
Mereka siap menyerahkan sertifikat tanah sekitar 17 hektare sebagai salah satu syarat pendirian
BLK UPTP.
"Kami juga sudah membawa dari pihak Bappeda Provinsi Gorontalo, untuk menyerahkan
sertifikat yang disyaratkan, sekaligus segala persyaratan akan kami lengkapi/penuhi, salah
satunya sertifikat kurang lebih 17 hektar tanah," kata Gubernur Rusli.
Gubernur Rusli mengatakan, potensi daerah di Gorontalo sangat besar, baik dari segi pertanian
maupun otomotif. Pertanian sendiri merupakan salah satu kejuruan yang sangat dibutuhkan
masyarakat.
Ia mengungkapkan, pihaknya tertarik mendirikan BLK karena lebih banyak praktik dan
peralatannya sudah modern mengikuti kebutuhan pasar kerja. Ia juga sudah meninjau langsung
ke BBPLK Bandung yang Memiliki program unggulan di sektor otomotif dan BLK Lembang yang
memiliki program pelatihan yaitu perikanan, peternakan, dan pertanian.
"Kami berharap dukungan Bu Menteri, untuk pendirian BLK sebagai tempat pelatihan kerja bagi
masyarakat di Gorontalo. Kami akan fokus kepada beberapa sektor, di antaranya pertanian,
peternakan, perikanan, dan otomotif, serta pariwisata," ucapnya.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih melihat bagaimana kondisi
ekonomi nanti
positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Sebaiknya dilanjutkan ya karena program ini terbukti sangat
membantu menjaga daya beli kelompok buruh
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Agar semakin banyak buruh yang menerima subsidi upah
tersebut, misalnya menjadi 30 juta buruh
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di
semua sektor industri. Segera KSPI akan mengirim surat ke presiden (untuk melanjutkan
program tersebut)
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami bisa menjelaskan penyebab ada dana
yang belum tersalurkan. Yang pertama ada duplikasi, lalu ada rekening ganda
negative - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Developments of Economics and
Finance (Indef)) Mereka yang mendapatkan program ini dengan kisaran gaji mendekati upah
minimum atau Rp5 juta itu kan kalau saya lihat larinya enggak ke konsumsi tapi ke simpanan.
Dan tidak tepat kalau modelnya seperti itu. Harus dihentikan
negative - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Developments of Economics and
Finance (Indef)) Subsidi gaji bagi orang yang kelompok bawah itu yang menurut saya penting.
Kelompok bawah ini yang penghasilannya kurang dari kebutuhan hidup minimum itu harusnya
disubsidi agar konsumsinya benar-benar lebih baik

Ringkasan
Kalangan buruh mendesak pemerintah melanjutkan bantuan subsidi upah (BSU) pada tahun ini
demi membantu pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Desakan ini disampaikan
menanggapi isyarat dari pemerintah bahwa program subsidi gaji itu akan disetop. Sebelumnya,
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, program bantuan subsidi upah (BSU) atau
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gaji ini tidak dilanjutkan lantaran tidak dialokasikan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja
Negara (APBN) 2021. "Kami masih melihat bagaimana kondisi ekonomi nanti," kata Ida, Selasa
(2/2/2021).

SUBSIDI UPAH UNTUK PEKERJA MASIH TEKA-TEKI, STOP ATAU LANJUT
Kalangan buruh mendesak pemerintah melanjutkan bantuan subsidi upah (BSU) pada tahun ini
demi membantu pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Desakan ini disampaikan
menanggapi isyarat dari pemerintah bahwa program subsidi gaji itu akan disetop.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, program bantuan subsidi
upah (BSU) atau gaji ini tidak dilanjutkan lantaran tidak dialokasikan dalam Anggaran
Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2021. "Kami masih melihat bagaimana kondisi ekonomi
nanti," kata Ida, Selasa (2/2/2021).
Tahun lalu, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp2,4 juta atau Rp600 ribu selama 4 bulan
bagi pekerja yang terdampak pandemi virus korona. Stimulus ini diberikan kepada karyawan
yang bergaji di bawah Rp5 juta, terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan dan aktif
sampai Juni 2020, serta mempunyai rekening bank aktif.
Lokadata.id telah menghubungi Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dan
Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN),
Raden Pardede. Namun Anwar dan Raden belum merespons pertanyaan soal kelanjutan subsidi
gaji ini.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyanyangkan langkah
pemerintah yang tidak menganggarkan kembali BLT kepada pekerja tersebut. Padahal,
menurutnya, program ini terbukti membantu para pekerja di tengah pandemi Covid-19.
"Sebaiknya dilanjutkan ya karena program ini terbukti sangat membantu menjaga daya beli
kelompok buruh," kata Said Iqbal kepada Lokadata.id .
Selain dilanjutkan, Said juga berharap pemerintah dapat menambah jumlah penerima program
bantuan ini. Salah satu caranya dengan membuka saluran penerimaan bagi tenaga kerja yang
belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. "Agar semakin banyak buruh yang menerima subsidi
upah tersebut, misalnya menjadi 30 juta buruh," tuturnya.
Hal ini, menurut Said Iqbal, sangat penting untuk dilakukan mengingat kemungkinan kembali
terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 masih belum
mereda. Dengan adanya stimulus ini, katanya, maka akan membantu pekerja bertahan di tengah
ketidakpastian pandemi tersebut.
"Kami memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri. Segera KSPI
akan mengirim surat ke presiden (untuk melanjutkan program tersebut)," katanya.
Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya mencatat, realisasi BSU hingga
akhir 2020 mencapai Rp29,4 triliun. Angka ini sekitar 98,91 persen dari pagu anggaran Rp29,7
triliun.
Rinciannya, penyaluran gelombang I (Agustus-Oktober 2020) kepada 12,3 juta orang atau 99,11
persen dari target dengan sisa 110.762 orang tidak tersalurkan. Kemudian, gelombang II
(November-Desember 2020) diberikan kepada 12,2 juta orang atau 98,71 persen dengan sisa
159.727 orang.
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"Kami bisa menjelaskan penyebab ada dana yang belum tersalurkan. Yang pertama ada
duplikasi, lalu ada rekening ganda," kata Ida, Senin (18/1) dilansir dari Antara .
Menurut Ida, rata-rata penerima BSU memiliki gaji sekitar Rp3,1 juta, sesuai dengan syarat
karyawan yang upahnya di bawah Rp5 juta. Dia menyebut, berdasarkan data BPJS
Ketenagakerjaan, total ada 413.649 perusahaan yang karyawannya mendapatkan bantuan
tersebut.
Kepada Lokadata.id, Direktur Eksekutif Institute for Developments of Economics and Finance
(Indef), Tauhid Ahmad mengkhawatirkan bahwa jika program subsidi gaji dilanjutkan tahun ini
tidak akan efektif untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Menurut dia, alih-alih digunakan untuk konsumsi, boleh jadi tak sedikit penerima bantuan ini
menggunakan dana tersebut untuk disimpan ke perbankan . Menurut Tauhid, kondisi ini
dimungkinkan terutama bagi pekerja yang gajinya mendekati Rp5 juta dan kebutuhan
minimumnya sudah tercukupi.
"Mereka yang mendapatkan program ini dengan kisaran gaji mendekati upah minimum atau Rp5
juta itu kan kalau saya lihat larinya enggak ke konsumsi tapi ke simpanan. Dan tidak tepat kalau
modelnya seperti itu. Harus dihentikan," kata Tauhid.
Indikasi itu, kata Tauhid, terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan. Bank
Indonesia (BI) mencatat, DPK pada Desember 2020 tumbuh 11,11 persen dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya. Pada November dan Oktober, DPK juga tumbuh dua digit masingmasing 11,55 persen ]dan 12,12 persen.
Survei konsumen yang dirilis bank sentral di periode yang sama juga memperlihatkan, pada
seluruh kelompok pengeluaran, rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang disimpan ( saving
to income ratio ) meningkat menjadi 20,8 persen dari bulan sebelumnya 19,4 persen.
Rinciannya, pada kelompok pengeluaran Rp1 juta-Rp2 juta porsi tabungan terhadap pengeluaran
mencapai 22,2 persen, kelompok pengeluaran Rp2,1-Rp3 juta (20,9 persen), kelompok Rp3,1-4
juta (19,9 persen), kelompok Rp4,1-Rp5 juta (23,1 persen), dan di atas Rp5 juta sebanyak 20,8
persen.
Menurut Tauhid Ahmad, kalau pun pemerintah mau melanjutkan program BSU tersebut, maka
sasarannya dipersempit menjadi karyawan dengan gaji di bawah Rp3 juta. Alasannya, agar
kelompok yang kebutuhan hidupnya sudah pada level minimum ini bisa meningkat lagi
konsumsinya.
"Subsidi gaji bagi orang yang kelompok bawah itu yang menurut saya penting. Kelompok bawah
ini yang penghasilannya kurang dari kebutuhan hidup minimum itu harusnya disubsidi agar
konsumsinya benar-benar lebih baik," katanya.
Namun, penyesuaian sasaran tersebut tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Menurut
Tauhid, pemerintah mesti kembali melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data kelompok
penerima bantuan tersebut.
Selain itu, lanjut Tauhid, untuk melanjutkan program ini anggaran pemerintah sebenarnya
terbatas karena kebutuhan belanja tahun ini yang membengkak, misalnya terutama ada prioritas
untuk program vaksinasi Covid-19. Namun, anggaran untuk subsidi gaji ini bisa dialokasikan
dengan cara melakukan realokasi belanja non prioritas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyiapkan stimulus
program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada tahun ini mencapai Rp553,1 triliun.
Rinciannya: anggaran kesehatan Rp104,70 triliun, perlindungan sosial Rp150,96 triliun,
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dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp156,06 triliun, dan program prioritas Rp141,36
triliun.
Pada pos perlindungan sosial misalnya, anggaran tersebut akan diberikan kepada sejumlah
program seperti: program keluarga harapan (PKH) 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM),
kartu sembako, Prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota
pembelanjaran jarak jauh (PJJ), dan diskon listrik.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021,
memang tidak nampak kelanjutan dari di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN
saja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam
Pra Kerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk
masuk ke pasar kerja, namun juga dengan kompetensi yang didapatkan mereka bisa
mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru

Ringkasan
Bantuan langsung tunai atau BLT subsidi upah /gaji selama ini menjadi suplemen bagi karyawan
bergaji di bawah Rp 5 juta. Bantuan ini dimaksudkan untuk menopang daya beli masyarakat.
Mulai tahun ini pemerintah memutuskan tidak melanjutkan program BLT subsidi upah di tahun
ini. Meski begitu Ida menegaskan, pemerintah masih terus berupaya untuk memitigasi dampak
pandemi ini bagi angkatan kerja. Salah satunya dengan melanjutkan program Kartu Pra Kerja
dan mendorong program padat karya di berbagai kementerian dan lembaga.

3 HAL PENTING SOAL BLT SUBSIDI UPAH YANG DISETOP TAHUN INI
Bantuan langsung tunai atau BLT subsidi upah /gaji selama ini menjadi suplemen bagi karyawan
bergaji di bawah Rp 5 juta. Bantuan ini dimaksudkan untuk menopang daya beli masyarakat.
Bantuan ini sudah berjalan dalam beberapa gelombang selama masa pandemi COVID-19. Total
bantuan yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta yang ditransfer Rp 600 ribu selama 4 bulan.
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Mulai tahun ini pemerintah memutuskan tidak melanjutkan program BLT subsidi upah di tahun
ini. Berikut 3 hal penting terkait BLT subsidi upah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan program BLT subsidi upah memang tidak dimasukan dalam anggaran
APBN 2021. Sehingga kelanjutan program ini tidak terlihat untuk tahun ini.
"Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari di tahun ini.
Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU,
kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ungkapnya kepada detikcom, Selasa (2/2/2021).
Program yang sudah berjalan dari tahun lalu ini berakhir Desember 2020.
BLT subsidi upah ini menyasar 12,4 juta pekerja dengan nilai bantuan Rp 2,4 juta per orang.
BLT subsidi upah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini, sebelumnya memang diungkapkan
berpeluang untuk dilanjutkan di 2021 bila memang pekerja dirasakan masih tertekan akibat
pandemi virus Corona (COVID-19).
Meski begitu Ida menegaskan, pemerintah masih terus berupaya untuk memitigasi dampak
pandemi ini bagi angkatan kerja. Salah satunya dengan melanjutkan program Kartu Pra Kerja
dan mendorong program padat karya di berbagai kementerian dan lembaga.
"Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam Pra Kerja dan menyelenggarakan program padat
karya yang memang rutin kami lakukan," tuturnya.
Selain itu, lanjut Ida, pada masa pemulihan ekonomi ini Kemnaker juga fokus pada peningkatan
daya saing angkatan kerja seperti skilling dan upskilling, maupun pekerja yang terdampak
pandemi (reskilling) dengan mengoptimalkan program pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun
pemagangan.
"Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk masuk ke pasar kerja, namun juga dengan
kompetensi yang didapatkan mereka bisa mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan
lapangan kerja baru," tutupnya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur
terkait pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan mempelajari terlebih dahulu dan mudahmudahan di tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi Gorontalo
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Serta nantinya BLK Makassar juga akan
melakukan survei ke Gorontalo untuk melihat kondisi di wilayah setempat
neutral - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami juga sudah membawa dari pihak Bappeda
Provinsi Gorontalo, untuk menyerahkan sertifikat yang disyaratkan, sekaligus segala persyaratan
akan kami lengkapi/penuhi, salah satunya sertifikat kurang lebih 17 hektar tanah
positive - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami berharap dukungan Bu Menteri, untuk
pendirian BLK sebagai tempat pelatihan kerja bagi masyarakat di Gorontalo. Kami akan fokus
kepada beberapa sektor, di antaranya pertanian, peternakan, perikanan, dan otomotif, serta
pariwisata

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bertemu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di kantor
Kemnaker, Jakarta pada Selasa (2/2/2021). Di pertemuan itu Ida menyambut positif rencana
pendirian Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) Kemnaker di Provinsi
Gorontalo .

BALAI LATIHAN KERJA AKAN DIDIRIKAN DI GORONTALO
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah bertemu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di kantor Kemnaker, Jakarta pada Selasa
(2/2/2021). Di pertemuan itu Ida menyambut positif rencana pendirian Balai Latihan Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) Kemnaker di Provinsi Gorontalo .
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Menurut Menaker Ida, pendirian BLK sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk
membangun sedikitnya 1 BLK UPTP di tiap provinsi.
"Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur terkait pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan
mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan di tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi
Gorontalo," kata Menaker Ida dalam keterangannya.
Menaker Ida mengatakan hingga saat ini Kemnaker telah memiliki 16 BLK UPTP milik Kemnaker
di seluruh Provinsi di Indonesia.
Masih ada 18 provinsi lagi yang belum ada BLK UPTP, termasuk Provinsi Gorontalo. Nantinya,
pembina atau instruktur BLK Gorontalo akan didampingi dari BLK Makassar.
"Serta nantinya BLK Makassar juga akan melakukan survei ke Gorontalo untuk melihat kondisi
di wilayah setempat," ujar Ida.
Kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie didampingi perwakilan dari Bappeda Gorontalo
yang siap menyerahkan sertifikat tanah sekitar 17 hektare sebagai salah satu syarat pendirian
BLK UPTP.
"Kami juga sudah membawa dari pihak Bappeda Provinsi Gorontalo, untuk menyerahkan
sertifikat yang disyaratkan, sekaligus segala persyaratan akan kami lengkapi/penuhi, salah
satunya sertifikat kurang lebih 17 hektar tanah," kata Gubernur Rusli.
Gubernur Rusli mengatakan, potensi daerah di Gorontalo sangat besar, baik dari segi pertanian
maupun otomotif. Pertanian sendiri merupakan salah satu kejuruan yang sangat dibutuhkan
masyarakat.
Ia mengungkapkan, pihaknya tertarik mendirikan BLK karena lebih banyak praktik dan
peralatannya sudah modern mengikuti kebutuhan pasar kerja.
Ia juga sudah meninjau langsung ke BBPLK Bandung yang Memiliki program unggulan di sektor
otomotif dan BLK Lembang yang memiliki program pelatihan yaitu perikanan, peternakan, dan
pertanian.
"Kami berharap dukungan Bu Menteri, untuk pendirian BLK sebagai tempat pelatihan kerja bagi
masyarakat di Gorontalo . Kami akan fokus kepada beberapa sektor, di antaranya pertanian,
peternakan, perikanan, dan otomotif, serta pariwisata," ucapnya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur
terkait pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan mempelajari terlebih dahulu dan mudahmudahan di tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi Gorontalo
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nantinya, pembina atau instrukturnya akan
didampingi dari BLK Makassar. Serta nantinya BLK Makassar juga akan melakukan survei ke
Gorontalo untuk melihat kondisi di wilayah setempat
neutral - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami juga sudah membawa dari pihak Bappeda
Provinsi Gorontalo, untuk menyerahkan sertifikat yang disyaratkan, sekaligus segala persyaratan
akan kami lengkapi/penuhi, salah satunya sertifikat kurang lebih 17 hektare tanah
positive - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami berharap dukungan Bu Menteri, untuk
pendirian BLK sebagai tempat pelatihan kerja bagi masyarakat di Gorontalo. Kami akan fokus
kepada beberapa sektor, di antaranya pertanian, peternakan, perikanan, dan otomotif, serta
pariwisata

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyambut positif rencana pendirian Balai Latihan Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Provinsi Gorontalo. Menurut Ida,
pendirian BLK sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun
sedikitnya 1 BLK UPTP di tiap provinsi. "Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur terkait
pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan di
tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi Gorontalo," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa
(2/2/2021).
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KEMNAKER AKAN BANGUN BALAI LATIHAN KERJA DI GORONTALO TAHUN INI
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyambut positif rencana pendirian Balai Latihan Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Provinsi Gorontalo. Menurut Ida,
pendirian BLK sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun
sedikitnya 1 BLK UPTP di tiap provinsi.
"Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur terkait pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan
mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan di tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi
Gorontalo," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (2/2/2021).
Hal itu diungkapkannya saat menerima kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie di
Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. Ida mengatakan hingga saat ini Kemnaker telah memiliki
16 BLK UPTP di seluruh provinsi di Indonesia. Masih ada 18 provinsi lagi yang belum ada BLK
UPTP, termasuk Provinsi Gorontalo.
"Nantinya, pembina atau instrukturnya akan didampingi dari BLK Makassar. Serta nantinya BLK
Makassar juga akan melakukan survei ke Gorontalo untuk melihat kondisi di wilayah setempat,"
katanya.
Kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie didampingi perwakilan dari Bappeda Gorontalo.
Mereka siap menyerahkan sertifikat tanah sekitar 17 hektare sebagai salah satu syarat pendirian
BLK UPTP.
"Kami juga sudah membawa dari pihak Bappeda Provinsi Gorontalo, untuk menyerahkan
sertifikat yang disyaratkan, sekaligus segala persyaratan akan kami lengkapi/penuhi, salah
satunya sertifikat kurang lebih 17 hektare tanah," kata Rusli.
Rusli mengatakan potensi daerah di Gorontalo sangat besar, baik dari segi pertanian maupun
otomotif. Pertanian, menurutnya merupakan salah satu kejuruan yang sangat dibutuhkan
masyarakat.
Ia mengungkapkan pihaknya tertarik mendirikan BLK karena lebih banyak praktik dan
peralatannya sudah modern mengikuti kebutuhan pasar kerja. Ia juga sudah meninjau langsung
ke BBPLK Bandung yang Memiliki program unggulan di sektor otomotif dan BLK Lembang yang
memiliki program pelatihan yaitu perikanan, peternakan, dan pertanian.
"Kami berharap dukungan Bu Menteri, untuk pendirian BLK sebagai tempat pelatihan kerja bagi
masyarakat di Gorontalo. Kami akan fokus kepada beberapa sektor, di antaranya pertanian,
peternakan, perikanan, dan otomotif, serta pariwisata," ucapnya.
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positive - Rahayu Puspasari (juru bicara Kementerian Keuangan) Di APBN 2021 tidak terdapat
anggaran (BLT Pekerja) tersebut
positive - Rahayu Puspasari (juru bicara Kementerian Keuangan) Pemerintah kan juga
memberikan dukungan untuk subsidi bunga, penempatan dana, dan lain lain sehingga
harapannya usaha mereka bisa berjalan lagi dan membaik, begitu juga karyawannya
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, sementara memang
di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti, kami lihat bagaimana kondisi ekonomi
berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021

Ringkasan
Kementerian Keuangan memastikan tak menggelontorkan anggaran untuk melaksanakan
Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini.
Sinyal penyaluran BLT kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta disetop pada tahun ini
sebelumnya datang dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ida menyebut itu dilakukan
karena anggaran subsidi gaji tidak dianggarkan dalam APBN 2021.

ANAK BUAH SRI MULYANI PASTIKAN BLT PEKERJA DIHAPUS TAHUN INI
Jakarta - Kementerian Keuangan memastikan tak menggelontorkan anggaran untuk
melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta
pada tahun ini.
Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) alias juru
bicara Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari.
"Di APBN 2021 tidak terdapat anggaran (BLT Pekerja) tersebut," katanya kepada CNNIndonesia,
Selasa (2/2).
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Ia menambahkan kebijakan itu diambil pemerintah karena ekonomi dalam negeri yang sempat
tertekan corona pada 2020 lalu sudah membaik.
Itu katanya, tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat yang kian membaik.
Selain itu, keputusan juga diambil karena pemerintah tahun ini juga menggelontorkan banyak
bantuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat corona.
"Pemerintah kan juga memberikan dukungan untuk subsidi bunga, penempatan dana, dan lain
lain sehingga harapannya usaha mereka bisa berjalan lagi dan membaik, begitu juga
karyawannya," katanya.
Pertimbangan lain kata Puspa, pemerintah pada tahun ini punya prioritas melaksanakan program
vaksinasi.
Sinyal penyaluran BLT kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta disetop pada tahun ini
sebelumnya datang dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Ida menyebut itu dilakukan karena anggaran subsidi gaji tidak dianggarkan dalam APBN 2021.
Hal itu disampaikan Ida kepada media usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai
Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra,
asosiasi/industri di BBPLK Medan, Sabtu (30/1).
"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti,
kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN
2021," ujar Ida dalam rekaman yang dibagikan Biro Humas Kemenaker.
(uli/agt).
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Ringkasan
Satu per satu rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang 11/2020 Cipta
Kerja keluar. Di antaranya RPP klaster ketenagakerjaan. Elemen buruh menuntut pemerintah
menghentikan pembahasan RPP yang terkait pesangon, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan
kontrak tenaga kerja itu. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tadi
malam menyampaikan bahwa komitmen pemerintah dalam menyusun RUU Cipta Kerja klaster
ketenagakerjaan selalu bersama forum tripartit. Terdiri atas pekerja atau serikat buruh,
pengusaha, dan pemerintah.

KSPI TUNTUT HENTIKAN PEMBAHASAN RPP SOAL PESANGON-PHK
Satu per satu rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang 11/2020 Cipta
Kerja keluar. Di antaranya RPP klaster ketenagakerjaan. Elemen buruh menuntut pemerintah
menghentikan pembahasan RPP yang terkait pesangon, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan
kontrak tenaga kerja itu.
Tuntutan penghentian pembahasan RPP klaster ketenagakerjaan itu, antara lain, disuarakan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Nama resmi RPP klaster ketenagakerjaan yang
mulai disosialisasikan pada 29 Januari lalu adalah RPP perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya,
waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, serikat buruh yang dia pimpin dan lainnya tidak pernah
terlibat dan tidak akan terlibat dalam pembahasan RPP tersebut. ''Tidak mungkin buruh yang
menolak UU Cipta Kerja, kemudian secara bersamaan juga terlibat dalam pembahasan RPP,''
katanya kemarin (1/2).
Selain itu, Said mengatakan bahwa KSPI dan KSPSI AGN saat ini sedang melakukan judicial
review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya soal klaster ketenagakerjaan.
Dia menjelaskan, ketika nanti MK mengabulkan gugatan tersebut, RPP tadi akan menjadi sia-sia.
Said juga mengatakan di dalam RPP itu ada sejumlah pertentangan yang tajam. Di antaranya
adalah aturan pesangon. Dia menjelaskan, di dalam RPP tersebut, pemberi kerja bisa
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membayarkan pesangon lebih rendah dari ketentuan di UU Cipta Kerja. Di antaranya jika
perusahaan tersebut merugi. Menurut dia, klausul yang diatur di dalam RPP soal pesangon
tersebut keliru dan ngawur.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tadi malam menyampaikan
bahwa komitmen pemerintah dalam menyusun RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan selalu
bersama forum tripartit. Terdiri atas pekerja atau serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Selain itu, RPP turunan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan juga dibahas dalam forum
tripartit. Dia menyebut, ada empat RPP turunan UU Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan.
''Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama,''
katanya.
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negative - Bhima Yudistira (Ekonom Indef) Sekarang situasinya juga masih dilakukan
pembatasan sosial dan angka kasus harian cukup tinggi membuat masyarakat tahan belanja.
Kalau pekerja tidak dibantu, maka besar kemungkinan perusahaan terus melakukan PHK
neutral - Bhima Yudistira (Ekonom Indef) Tahun lalu saja masih banyak pekerja informal yang
tidak punya BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak masuk program subsidi upah
positive - Bhima Yudistira (Ekonom Indef) Konsumsi rumah tangga bisa lebih rendah dari
ekspektasi

Ringkasan
Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) subsidi gaji pekerja atau karyawan dipastikan tidak dilanjutkan
lagi tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dengan
alasan tidak masuk APBN 2021. Dihentikannya BLT subdisi gaji mendapat sorotan sejumlah
kalangan salah satunya Ekonom Indef Bhima Yudistira. Bhima menyarankan agar BLT subsidi
gaji tetap dilanjutkan di tengah masih banyaknya pengangguran akibat ledakan PHK. Ia
menegaskan bahwa tingkat pengangguran masih tinggi, sebaiknya BLT subsidi gaji dilanjutkan
setidaknya sampai serapan tenaga kerja kembali pulih.

AWAS! BLT SUBSIDI GAJI DISTOP, LEDAKAN PHK MAKIN BESAR
JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) subsidi gaji pekerja atau karyawan dipastikan tidak
dilanjutkan lagi tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah dengan alasan tidak masuk APBN 2021.
Dihentikannya BLT subdisi gaji mendapat sorotan sejumlah kalangan salah satunya Ekonom
Indef Bhima Yudistira. Bhima menyarankan agar BLT subsidi gaji tetap dilanjutkan di tengah
masih banyaknya pengangguran akibat ledakan PHK. Ia menegaskan bahwa tingkat
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pengangguran masih tinggi, sebaiknya BLT subsidi gaji dilanjutkan setidaknya sampai serapan
tenaga kerja kembali pulih.
"Sekarang situasinya juga masih dilakukan pembatasan sosial dan angka kasus harian cukup
tinggi membuat masyarakat tahan belanja. Kalau pekerja tidak dibantu, maka besar
kemungkinan perusahaan terus melakukan PHK," kata Bhima saat dihubungi SINDOnews di
Jakarta, Selasa (2/2/2021).
Menurut dia pengaruh pembatasan sosial masih cukup besar bagi masyarakat menengah ke
bawah sehingga perlu dibantu dengan adanya bantuan subsidi gaji. Jadi harapannya subsidi gaji
tetap dilanjutkan bagi pekerja informal dengan gaji di bawah Rp5 juta.
"Tahun lalu saja masih banyak pekerja informal yang tidak punya BPJS Ketenagakerjaan
sehingga tidak masuk program subsidi upah," ungkapnya.
Di sisi lain, tanpa adanya BLT subsidi gaji bagi pekerja atau karyawan jangan berharap konsumsi
rumah tangga akan meningkat sesuai harapan. Bhima memperkirakan, apabila BLT subsidi gaji
tidak dilanjutkan maka konsumsi rumah tangga akan jauh dari ekspektasi pemerintah. "Konsumsi
rumah tangga bisa lebih rendah dari ekspektasi," tandas dia.
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positive - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur terkait
pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan di
tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi Gorontalo
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nantinya, pembina atau instrukturnya akan
didampingi dari BLK Makassar, dan BLK Makassar juga akan melakukan survei ke Gorontalo
untuk melihat kondisi di wilayah setempat
neutral - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami juga sudah membawa dari pihak Bappeda
Provinsi Gorontalo untuk menyerahkan sertifikat yang disyaratkan, sekaligus segala persyaratan
akan kami lengkapi/penuhi, salah satunya sertifikat kurang lebih 17 hektare tanah
positive - Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo) Kami berharap dukungan Bu Menteri untuk
pendirian BLK sebagai tempat pelatihan kerja bagi masyarakat di Gorontalo. Kami akan fokus
kepada beberapa sektor, di antaranya pertanian, peternakan, perikanan, dan otomotif, serta
pariwisata

Ringkasan
Provinsi Gorontalo akan segera memiliki Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK
UPTP), yang akan diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ). Pendirian BLK di
Gorontalo tersebut merupakan usulan dari pemerintah daerah setempat. Menurut Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, pendirian BLK sejalan dengan arahan Presiden Joko
Widodo untuk membangun sedikitnya 1 BLK UPTP di tiap provinsi.
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TERIMA USULAN DAERAH, BALAI LATIHAN KERJA AKAN SEGERA DIBANGUN DI
GORONTALO
Provinsi Gorontalo akan segera memiliki Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK
UPTP), yang akan diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ). Pendirian BLK di
Gorontalo tersebut merupakan usulan dari pemerintah daerah setempat.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, pendirian BLK sejalan dengan
arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun sedikitnya 1 BLK UPTP di tiap provinsi.
"Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur terkait pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan
mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan di tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi
Gorontalo," katanya, saat menerima kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, Jakarta,
Selasa (2/2/2021).
Ida mengatakan, hingga saat ini, Kemnaker telah memiliki 16 BLK UPTP milik Kemnaker di
seluruh provinsi di Indonesia. Masih ada 18 provinsi lagi yang belum ada BLK UPTP, termasuk
Provinsi Gorontalo.
"Nantinya, pembina atau instrukturnya akan didampingi dari BLK Makassar, dan BLK Makassar
juga akan melakukan survei ke Gorontalo untuk melihat kondisi di wilayah setempat," katanya.
Kunjungan Rusli didampingi perwakilan dari Bappeda Gorontalo. Mereka siap menyerahkan
sertifikat tanah sekitar 17 hektare sebagai salah satu syarat pendirian BLK UPTP.
"Kami juga sudah membawa dari pihak Bappeda Provinsi Gorontalo untuk menyerahkan sertifikat
yang disyaratkan, sekaligus segala persyaratan akan kami lengkapi/penuhi, salah satunya
sertifikat kurang lebih 17 hektare tanah," katanya.
Rusli mengatakan, potensi daerah di Gorontalo sangat besar, baik dari segi pertanian maupun
otomotif. Pertanian sendiri merupakan salah satu kejuruan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Ia mengungkapkan, pihaknya tertarik mendirikan BLK karena praktik dan peralatannya sudah
modern, mengikuti kebutuhan pasar kerja. Ia juga sudah meninjau langsung ke BBPLK Bandung,
yang memiliki program unggulan di sektor otomotif dan BLK Lembang yang memiliki program
pelatihan yaitu perikanan, peternakan, dan pertanian.
"Kami berharap dukungan Bu Menteri untuk pendirian BLK sebagai tempat pelatihan kerja bagi
masyarakat di Gorontalo. Kami akan fokus kepada beberapa sektor, di antaranya pertanian,
peternakan, perikanan, dan otomotif, serta pariwisata," ucapnya.
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negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke dedepan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh
akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya
tenaga kerja kompeten

Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menilai, sebaiknya program
subsidi gaji atau subsidi upah dilanjutkan. Karena program ini sangat membantu menjaga daya
beli buruh . Selain dilanjutkan, Iqbal juga berharap kepesertaan program ini diperluas, termasuk
untuk buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga akan semakin
banyak buruh yang menerima subsidi upah tersebut. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahun ini tidak ada
alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti
dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Minggu
(31/1/2021).
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MINTA SUBSIDI GAJI DILANJUTKAN, BURUH BAKAL KIRIM SURAT KE JOKOWI
Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menilai, sebaiknya
program subsidi gaji atau subsidi upah dilanjutkan. Karena program ini sangat membantu
menjaga daya beli buruh . Selain dilanjutkan, Iqbal juga berharap kepesertaan program ini
diperluas, termasuk untuk buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga
akan semakin banyak buruh yang menerima subsidi upah tersebut.
"Ke dedepan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen," kata Said Iqbal.
Dengan adanya bantuan atau subsidi upah, lanjutnya, akan menjadi buffer atau penyangga
buruh dan keluarganya bertahan hidup. Terlebih di tengah pandemi yang belum usai. Said Iqbal
juga mengungkapkan, bahwa KSPI akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk
melanjutkan program tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah
(BSU) atau subsidi gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Minggu (31/1/2021).
Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan
MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan
mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan.
Untuk membantu pekerja di luar pemberian subsidi gaji seperti yang dilakukan di tahun 2020,
ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.
Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha
dan dunia industri (DUDI). Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses
pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi.
"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya.
Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja.
"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan
kualifikasi yang dibutuhkan, " katanya.
Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi.
"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi
permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," katanya.
Mennaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan
menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif.
Baik bagi tenaga kerja, perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka
pengangguran yang meningkat akibat pandemi COVID-19.
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negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, sementara memang
di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti, kami lihat bagaimana kondisi ekonomi
berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program-program itu sebagian akan terus
jalan sampai kondisinya kembali normal, memang diarahkan untuk menangani dampak pandemi
covid-19

Ringkasan
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) mendesak Presiden
Jokowi melanjutkan program subsidi gaji atau bantuan langsung tunai ( BLT ) sebesar Rp600
ribu per bulan bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Desakan disampaikan setelah Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bantuan tersebut akan disetop tahun ini karena
belum dianggarkan dalam APBN. Sebelumnya, pemerintah memberi sinyal penyaluran BLT
kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta disetop pada tahun ini. Ida Fauziyah menyebut itu
dilakukan karena anggaran subsidi gaji tidak dianggarkan dalam APBN 2021.

SAID IQBAL SEGERA SURATI JOKOWI DESAK LANJUTKAN BLT PEKERJA
Jakarta - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) mendesak
Presiden Jokowi melanjutkan program subsidi gaji atau bantuan langsung tunai ( BLT ) sebesar
Rp600 ribu per bulan bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta.
Desakan disampaikan setelah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bantuan
tersebut akan disetop tahun ini karena belum dianggarkan dalam APBN.
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Said mengatakan desakan disampaikan karena BLT sangat membantu menjaga daya beli buruh
yang tengah mengalami tekanan ekonomi akibat penyebaran corona.
Tak hanya dilanjutkan, Iqbal juga berharap kepesertaan program BLT ini bisa diperluas. Ia minta
buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan bisa diberikan BLT.
Dengan itu, ia berharap semakin banyak buruh yang menerima subsidi upah tersebut.
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen," kata Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa
92/2) ini. Buffer atau penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup di tengah pandemi yang
belum usai.
Sebelumnya, pemerintah memberi sinyal penyaluran BLT kepada pekerja bergaji di bawah Rp5
juta disetop pada tahun ini. Ida Fauziyah menyebut itu dilakukan karena anggaran subsidi gaji
tidak dianggarkan dalam APBN 2021.
Hal itu disampaikan Ida kepada media usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai
Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra,
asosiasi/industri di BBPLK Medan, Sabtu (30/1).
"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti,
kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN
2021," ujar Ida dalam rekaman yang dibagikan Biro Humas Kemenaker.
Namun, Ida menuturkan sebagian program bantuan kepada pekerja terdampak pandemi covid19 tetap dilanjutkan tahun ini. Meski tidak menyebutkan secara rinci program yang dimaksud,
namun ia menuturkan program itu tetap berjalan hingga kondisi perekonomian normal kembali.
Pasalnya, pandemi covid-19 telah mengerek jumlah pengangguran menjadi 9,77 orang hingga
Agustus 2020. Oleh sebab itu, menurutnya, dibutuhkan program-program pemerintah guna
membantu pekerja yang kehilangan pekerjaannya.
"Program-program itu sebagian akan terus jalan sampai kondisinya kembali normal, memang
diarahkan untuk menangani dampak pandemi covid-19," jelasnya.
(wel/agt).
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Positif
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, sementara memang
di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti, kami lihat bagaimana kondisi ekonomi
berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karyawan dgn gaji di bawah 5 juta tahun
kemarin masih mendapat bantuan Rp.600.000/bulan. Dalam Program PEN 2021 Menkeu Sri
Mulyani menghapus program bantuan BSU dan BLT BPJS Ketenagakerjaan. Yang miskin makin
miskin #NegaraKrisisKeuangan @PerekonomianRI @RamliRizal @utuntauk
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu ada
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan

Ringkasan
Pemerintah baru saja menghentikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) subsidi upah alias
BSU kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini. Hal tersebut diduga karena BLT
Subsidi Gaji tidak masuk dalam anggaran APBN 2021. Kami masih menunggu, sementara
memang di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti, kami lihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021, Kata Ida
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BLT GAJI DIHENTIKAN, INI FAKTA YANG TERKUAK
Jakarta: Pemerintah baru saja menghentikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) subsidi
upah alias BSU kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini. Hal tersebut diduga
karena BLT Subsidi Gaji tidak masuk dalam anggaran APBN 2021.
"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti,
kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN
2021," ujar Ida dikutip dalam rekaman yang dibagikan Biro Humas Kemenaker, Selasa
(2/2/2021).
Lalu apa saja fakta sebenarnya terkait penghentian BLT Subsidi Gaji tersebut. Berikut ini
rangkuman yang dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (2/2/2021) diantaranya: 1. Tidak
Masuk APBN 2021 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi
upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam
APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya, " ujar Ida, dikutip dalam rekaman yang dibagikan Biro Humas Kemenaker.
2. Netizen Kecewa Program BLT subsidi gaji sebesar Rp2,4 juta untuk pekerja dengan upah di
bawah Rp5 juta dipastikan tak akan dilanjutkan lagi pada 2021. Menanggapi keputusan itu,
netizen pun memberikan pernyataan kekecewaan. Netizen menilai buah dari adanya keputusan
tersebut, maka akan menumbuhkan angka kemiskinan di Indonesia.
"Karyawan dgn gaji di bawah 5 juta tahun kemarin masih mendapat bantuan Rp.600.000/bulan.
Dalam Program PEN 2021 Menkeu Sri Mulyani menghapus program bantuan BSU dan BLT BPJS
Ketenagakerjaan. Yang miskin makin miskin #NegaraKrisisKeuangan @PerekonomianRI
@RamliRizal @utuntauk," cuit akun Twitter @yo2thok.
3. Pemerintah Terus Lakukan Berbagai Program Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU
seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai
program. Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam
mempersiapkan SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin sinergi dan kolaborasi
dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di
bidang pelatihan vokasi.
"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya.
Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja.
"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan
kualifikasi yang dibutuhkan, " katanya.
4. Rakyat Berharap Banyak dari BSU Setelah tercebur ke jurang resesi pada kuartal III-2020 lalu
Perekonomian Indonesia masih bergerak lambat dan belum menunjukkan adanya perbaikan.
Akibatnya dunia usaha pun tetap lesu karena daya beli masyarakat yang masih rendah karena
jumlah kasus baru Covid-19 semakin meningkat.
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Sejumlah pekerja pun harus menjadi korban dari kelesuan aktivitas usaha tersebut. Dimulai dari
pemotongan gaji, dirumahkan tanpa menerima upah hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Oleh sebab itu dibutuhkan perhatian dari pemerintah agar mereka bisa bertahan hidup di tengah
keterbatasan pendapatan.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengimbau agar program Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji
untuk pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta agar terus dilanjutkan di tahun 2021. Bahkan,
nominal yang diberikan pun seharusnya ditambah tak seperti pada tahun lalu, yaitu hanya Rp2,4
juta.
5. Masih Banyak yang Belum Dapat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengupayakan
pencairan BLT subsidi gaji bagi pekerja yang belum dapat BLT subsidi gaji untuk tahun anggaran
2020. BLT subsidi gaji dengan total Rp2,4 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 110.762 pekerja yang belum menerima
bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji pada gelombang 1 dan 159.727 pekerja di
gelombang 2, sehingga totalnya adalah 270.489 pekerja tidak mendapatkan BLT subsidi gaji.
Ada beberapa hal yang membuat 270 ribu pekerja ini belum dapat BLT subsidi gaji. Salah satunya
soal rekening. Dia mengaku ada rekening yang belum dapat tersalurkan dikarenakan beberapa
hal seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir
karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan.
"Untuk menyelesaikan permasalahan itu ada kendala waktu yang terbatas karena akhir
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan," kata Ida.
6. Penyebab BLT Subsidi Gaji Belum Tersalurkan Dalam catatan Kemnaker, sebanyak 270.489
pekerja tidak mendapatkan BLT subsidi gaji tahun anggaran 2020 dari total target penerima BLT
subsidi gaji sebanyak 12,4 juta pekerja.
Pencairan BLT subsidi gaji bisa terlaksana jika masalah-masalah bisa diatasi. Ida mengatakan,
masih ada sejumlah rekening yang belum dapat tersalurkan BLT subsidi gaji. Dikarenakan
beberapa hal seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau
terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK,
dibekukan. (MDS).
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negative - Bhima Yudhistira (Ekonom) Kerugian bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah
tentu signifikan tanpa dibantu subsidi upah
neutral - Piter Abdullah (Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia)
Bantuan untuk pekerja masih punya penghasilan seharusnya bukan prioritas. Yang harus
diutamakan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan dan income
positive - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia)
Misalnya kenaikan indeks penjualan ritel, membaiknya kepercayaan konsumen, indeks PMI yang
berangsur-angsur membaik, dan potensi sumbangannya terhadap pemulihan ekonomi
khususnya sektor konsumsi RT pada kuartal IV yang diproyeksikan akan lebih baik dibandingkan
kuartal III

Ringkasan
Program bantuan subsidi upah /gaji (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan dipandang cukup
membantu dalam mendorong daya beli masyarakat di tengah pandemi. Namun pemerintah
memutuskan untuk tidak melanjutkan bantuan untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta itu
tahun ini. Menurut Ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Bhima Yudhistira menilai hilangnya BLT subsidi upah akan membuat keuangan masyarakat
menengah ke bawah kembali sulit. Dengan begitu daya beli masyarakat akan sulit untuk pulih.

BLT SUBSIDI UPAH DISETOP, DAYA BELI BISA LUNGLAI LAGI
Program bantuan subsidi upah /gaji (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan dipandang cukup
membantu dalam mendorong daya beli masyarakat di tengah pandemi. Namun pemerintah
memutuskan untuk tidak melanjutkan bantuan untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta itu
tahun ini.
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Menurut Ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima
Yudhistira menilai hilangnya BLT subsidi upah akan membuat keuangan masyarakat menengah
ke bawah kembali sulit. Dengan begitu daya beli masyarakat akan sulit untuk pulih.
"Kerugian bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah tentu signifikan tanpa dibantu subsidi
upah," tuturnya kepada detikcom, Selasa (2/2/2021).
Menurut Bhima justru seharusnya pemerintah melanjutkan BLT subsidi upah ke pekerja di sektor
informal dengan penghasilan juga di bawah Rp 5 juta. Sebab di 2020 saja masih banyak pekerja
informal yang tidak punya akun BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak masuk program subsidi
upah.
Namun Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai
pemerintah sudah tepat menghentikan program BLT subsidi upah . Namun pemerintah juga
harus memikirkan bantuan yang diutamakan untuk para pekerja yang terkena PHK dan pekerja
informal yang kehilangan pendapatannya.
"Bantuan untuk pekerja masih punya penghasilan seharusnya bukan prioritas. Yang harus
diutamakan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan dan income," terangnya.
Sedangkan Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet
melihat dampak dari BLT subsidi gaji yang bergulir di 2020 terlihat dari berbagai indikator daya
beli. Jika itu hilang maka dampak positif itu juga akan hilang.
"Misalnya kenaikan indeks penjualan ritel, membaiknya kepercayaan konsumen, indeks PMI yang
berangsur-angsur membaik, dan potensi sumbangannya terhadap pemulihan ekonomi
khususnya sektor konsumsi RT pada kuartal IV yang diproyeksikan akan lebih baik dibandingkan
kuartal III," tuturnya.

86

Judul

Pemerintah Setop BLT Subsidi Upah saat Masih Pandemi, Tepatkah?

Nama Media
Newstrend

detik.com
Santunan Pegawai Swasta
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5358121/pemerintahsetopblt-subsidi-upah-saat-masih-pandemi-tepatkah

Halaman/URL
Jurnalis

Danang Sugianto

Tanggal

2021-02-02 14:37:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Dirjen PHI & Jamsos

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
positive - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia) Atas
dasar itu, seharusnya bantuan pemerintah yang berkaitan dengan upaya menjaga daya beli
seharusnya dipertahankan pemerintah, dan salah satu bentuk bantuannya yaitu subsidi gaji ini
neutral - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia) Apalagi
bantuan ini secara penyaluran data menjadi lebih mudah dipertanggungjawabkan karena
menggunakan dari BPJS ketenagakerjaan
positive - Bhima Yudhistira (Ekonom di Institute for Development of Economics and Finance)
Sekarang situasinya pemerintah masih berlakukan pembatasan sosial dan angka kasus harian
cukup tinggi membuat masyarakat tahan belanja. Kalau pekerja tidak dibantu maka besar
kemungkinan perusahaan terus lakukan PHK
positive - Piter Abdullah (Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia)
Bansos tetap diberikan kepada mereka yang berpendapatan rendah, bentuknya saja yang
berubah. Tahun ini diberikan misalnya bantuan listrik 100 persen kepada pelanggan 450 VA dan
50% yang 900 VA
positive - Piter Abdullah (Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia) Yang
harus terus menjadi fokus perbaikan adalah data, siapa yang layak dan seharusnya mendapatkan
bantuan. Kemudian berdasarkan data tersebut baru disesuaikan bentuk bantuannya dan
bagaimana bantuan seharusnya disalurkan

Ringkasan
Pemerintah memutuskan tidak melanjutkan program bantuan subsidi upah /gaji (BSU) atau BLT
BPJS Ketenagakerjaan tahun ini. Artinya transferan dalam bentuk subsidi untuk pekerja bergaji
di bawah Rp 5 juta tidak ada lagi. Menurut Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE)
Indonesia, Yusuf Rendy Manilet ekonomi Indonesia saat ini masih dalam periode pemulihan. Di
sisi lain kasus COVID-19 di Indonesia juga masih terus meningkat sehingga akan menghambat
pemulihan ekonomi. Atas dasar itu, seharusnya bantuan pemerintah yang berkaitan dengan
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upaya menjaga daya beli seharusnya dipertahankan pemerintah, dan salah satu bentuk
bantuannya yaitu subsidi gaji ini, kata Yusuf

PEMERINTAH SETOP BLT SUBSIDI UPAH SAAT MASIH PANDEMI, TEPATKAH?
Pemerintah memutuskan tidak melanjutkan program bantuan subsidi upah /gaji (BSU) atau BLT
BPJS Ketenagakerjaan tahun ini. Artinya transferan dalam bentuk subsidi untuk pekerja bergaji
di bawah Rp 5 juta tidak ada lagi. Lalu tepatkah keputusan itu diambil? Menurut Peneliti dari
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet ekonomi Indonesia saat
ini masih dalam periode pemulihan. Di sisi lain kasus COVID-19 di Indonesia juga masih terus
meningkat sehingga akan menghambat pemulihan ekonomi.
"Atas dasar itu, seharusnya bantuan pemerintah yang berkaitan dengan upaya menjaga daya
beli seharusnya dipertahankan pemerintah, dan salah satu bentuk bantuannya yaitu subsidi gaji
ini," ucapnya saat dihubungi detikcom, Selasa (2/2/2021).
Menurut Yusuf, anggaran dari program BLT subsidi upah sebesar Rp 3,7 triliun tidak terlalu
signifikan jika dibandingkan dengan belanja bantuan lainnya yang dianggarkan dalam program
PEN 2021. Sehingga seharusnya program ini tidak terlalu membebani keuangan negara.
"Apalagi bantuan ini secara penyaluran data menjadi lebih mudah dipertanggungjawabkan
karena menggunakan dari BPJS ketenagakerjaan," ucapnya.
Lalu Ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira
mengatakan, tingkat pengangguran di Indonesia saat ini masih tinggi. Oleh karena itu sebaiknya
subsidi upah justru dilanjutkan setidaknya sampai serapan tenaga kerja pulih.
"Sekarang situasinya pemerintah masih berlakukan pembatasan sosial dan angka kasus harian
cukup tinggi membuat masyarakat tahan belanja. Kalau pekerja tidak dibantu maka besar
kemungkinan perusahaan terus lakukan PHK," ucapnya.
Menurutnya dengan hilangnya BLT subsidi upah akan membuat keuangan masyarakat
menengah ke bawah kembali sulit. Dengan begitu daya beli masyarakat akan sulit untuk pulih.
Sementara Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah
memandang sebaliknya. Menurutnya BLT subsidi upah untuk mereka yang sudah bekerja
memang tidak perlu dilanjutkan lagi.
"Bansos tetap diberikan kepada mereka yang berpendapatan rendah, bentuknya saja yang
berubah. Tahun ini diberikan misalnya bantuan listrik 100 persen kepada pelanggan 450 VA dan
50% yang 900 VA," ucapnya.
Menurutnya saat ini pemerintah memang tengah mencari bentuk bantuan yang benar-benar
tepat sasaran dan memberikan dampak yang cukup signifikan.
"Yang harus terus menjadi fokus perbaikan adalah data, siapa yang layak dan seharusnya
mendapatkan bantuan. Kemudian berdasarkan data tersebut baru disesuaikan bentuk
bantuannya dan bagaimana bantuan seharusnya disalurkan," tutupnya.
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negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke dedepan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh
akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen
positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Pandemi Belum Usai, KSPI Harap BLT BPJS Ketenagakerjaan
Dilanjutkan Lagi

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah resmi menunda penyaluran bantuan langsung tunai (blt)
BPJS Ketenagakerjaa tahun 2021. Seperti diketahui, blt BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah
satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu karyawan swasta dengan gaji di
bawah Rp5 juta saat pandemi Covid-19 menyerang. Namun, untuk tahun 2021 dikabarkan blt
BPJS Ketenagakerjaan resmi dihentikan.

KSPI BERHARAP BLT BPJS KETENAGAKERJAAN TETAP DILANJUTKAN:
MEMPREDIKSI ADANYA LEDAKAN PHK
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah resmi menunda penyaluran bantuan langsung tunai (blt)
BPJS Ketenagakerjaa tahun 2021. Hal ini dikarenakan tidak adanya pos anggaran penyaluran blt
ini pada APBN 2021.
Seperti diketahui, blt BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu program pemerintah yang
bertujuan untuk membantu karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta saat pandemi Covid19 menyerang. Namun, untuk tahun 2021 dikabarkan blt BPJS Ketenagakerjaan resmi
dihentikan.
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Menanggapi hal tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal
menyatakan jika harusnya bantuan bagi para pekerja ini tetap dilanjutkan karena sangat
dibutuhkan oleh para buruh demi menjaga daya beli mereka di tengah pandemi covid-19.
Selain dilanjutkan, Iqbal juga berharap kepesertaan program ini diperluas, termasuk untuk buruh
yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan . Sehingga akan semakin banyak buruh
yang menerima subsidi upah tersebut.
"Ke dedepan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen," kata Said Iqbal dalam keterangannya kepada prfmnews.id
hari ini, Selasa 2 Februari 2021.
Sebagaimana diberitakan PRFMNews.id dalam artikel, " Pandemi Belum Usai, KSPI Harap BLT
BPJS Ketenagakerjaan Dilanjutkan Lagi ", menurut Said Iqbal, hingga saat ini masih banyak
buruh yang mengalami kesulitan di tengah pandemi covid-19.
Oleh karena itu diharapkan dengan adanya bantuan sebesar Rp600.000 perbulan itu bisa
membantu menopang hidup para buruh.
Said Iqbal juga mengungkapkan, bahwa KSPI akan segera mengirim surat ke Presiden Joko
Widodo untuk melanjutkan program tersebut.***(Rifki Abdul FahmiMNews.id).
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positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke dedepan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen
positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Pandemi Belum Usai, KSPI Harap BLT BPJS Ketenagakerjaan
Dilanjutkan Lagi

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah resmi menunda penyaluran bantuan langsung tunai BPJS
Ketenagakerjaa tahun 2021. Hal ini dikarenakan tidak adanya pos anggaran penyaluran blt ini
pada APBN 2021. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menyatakan
jika harusnya bantuan bagi para pekerja ini tetap dilanjutkan karena sangat dibutuhkan oleh
para buruh demi menjaga daya beli mereka di tengah pandemi covid-19.

KSPI BERHARAP BLT BPJS KETENAGAKERJAA TETAP DILANJUTKAN: MEMPREDIKSI
ADANYA LEDAKAN PHK
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah resmi menunda penyaluran bantuan langsung tunai (blt)
BPJS Ketenagakerjaa tahun 2021. Hal ini dikarenakan tidak adanya pos anggaran penyaluran blt
ini pada APBN 2021.
Seperti diketahui, blt BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu program pemerintah yang
bertujuan untuk membantu karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta saat pandemi Covid19 menyerang. Namun, untuk tahun 2021 dikabarkan blt BPJS Ketenagakerjaan resmi
dihentikan.
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Menanggapi hal tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal
menyatakan jika harusnya bantuan bagi para pekerja ini tetap dilanjutkan karena sangat
dibutuhkan oleh para buruh demi menjaga daya beli mereka di tengah pandemi covid-19.
Selain dilanjutkan, Iqbal juga berharap kepesertaan program ini diperluas, termasuk untuk buruh
yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan . Sehingga akan semakin banyak buruh
yang menerima subsidi upah tersebut.
"Ke dedepan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen," kata Said Iqbal dalam keterangannya kepada prfmnews.id
hari ini, Selasa 2 Februari 2021.
Sebagaimana diberitakan PRFMNews.id dalam artikel, " Pandemi Belum Usai, KSPI Harap BLT
BPJS Ketenagakerjaan Dilanjutkan Lagi ", menurut Said Iqbal, hingga saat ini masih banyak
buruh yang mengalami kesulitan di tengah pandemi covid-19.
Oleh karena itu diharapkan dengan adanya bantuan sebesar Rp600.000 perbulan itu bisa
membantu menopang hidup para buruh.
Said Iqbal juga mengungkapkan, bahwa KSPI akan segera mengirim surat ke Presiden Joko
Widodo untuk melanjutkan program tersebut.***(Rifki Abdul FahmiMNews.id).
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neutral - Yusuf Rendy (Ekonom CORE) Tanpa adanya BSU saja kita bisa melihat memang pola
daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah belum sepenuhnya pulih
positive - Yusuf Rendy (Ekonom CORE) Seharusnya bantuan pemerintah yang berkaitan dengan
upaya menjaga daya beli dipertahankan. Dan BSU ini merupakan salah satu di antaranya
positive - Yusuf Rendy (Ekonom CORE) Secara penyalurannya ini menjadi lebih mudah
dipertanggungjawabkan, karena menggunakan data dari BPJS ketenagakerjaan yang sudah
terverifikasi. Data ini seharusnya bisa di cross tab dengan bantuan lain yang disalurkan
pemerintah
neutral - Yusuf Rendy (Ekonom CORE) Sebaliknya, potensi pemulihan konsumsi rumah tangga
akan menjadi lebih kecil jika bantuan ini betul-betul dihilangkan. Sebuah langkah yang kurang
bijak, apalagi kembali kepada konteks misalnya proses pemulihan ekonomi

Ringkasan
Penghentian program bagi para pekerja dinilai akan menambah tekanan pada daya beli
masyarakat. Program bernama Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini dinilai paling ampuh mengatasi
daya beli masyarakat golongan menengah ke bawah. Peneliti Center of Reform on Economics
(CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, tanpa adanya BSU saja kita bisa melihat memang
pola daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah belum sepenuhnya pulih. Dan
program subsidi gaji salah satu bantuan sosial yang dinilai ampuh. Polanya juga terukur, di mana
data penerima terintegrasi dengan data BPJS Ketenagakerjaan maupun perbankan.

SUBSIDI GAJI DISETOP, DAYA BELI MASYARAKAT DIRAMAL KEMBALI ANJLOK
Penghentian program bagi para pekerja dinilai akan menambah tekanan pada daya beli
masyarakat. Program bernama Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini dinilai paling ampuh mengatasi
daya beli masyarakat golongan menengah ke bawah.
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Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, masyarakat
saat ini memang masih rendah. Salah satu indikatornya adalah inflasi inti yang masih sangat
rendah.
Selama Januari 2021, inflasi inti hanya 1,56 persen (yoy). Angka ini bahkan terendah sejak 2004.
"Tanpa adanya BSU saja kita bisa melihat memang pola daya beli masyarakat, khususnya kelas
menengah ke bawah belum sepenuhnya pulih," ujar Yusuf kepada, Selasa (2/2).
Menurut dia, program subsidi gaji yang tidak dilanjutkan itu menjadi pertanyaan. Sebab
menurutnya, jika pemerintah ingin mendorong pemulihan ekonomi, maka daya beli harus
didorong.
"Seharusnya bantuan pemerintah yang berkaitan dengan upaya menjaga daya beli
dipertahankan. Dan BSU ini merupakan salah satu di antaranya," jelasnya.
Menurut Yusuf, program subsidi gaji salah satu bantuan sosial yang dinilai ampuh. Polanya juga
terukur, di mana data penerima terintegrasi dengan data BPJS Ketenagakerjaan maupun
perbankan.
"Secara penyalurannya ini menjadi lebih mudah dipertanggungjawabkan, karena menggunakan
data dari BPJS ketenagakerjaan yang sudah terverifikasi. Data ini seharusnya bisa di cross tab
dengan bantuan lain yang disalurkan pemerintah," kata Yusuf.
Jika pemerintah kembali melanjutkan program subsidi gaji, Yusuf menilai, perlu dilakukan
perbaikan dan jangkauan penerima yang lebih luas. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut,
program subsidi gaji dinilai bisa mendorong konsumsi dan pemulihan ekonomi tahun ini.
Selama kuartal III 2020, konsumsi rumah tangga masih mengalami kontraksi atau minus 4,04
persen (yoy). Angka ini membaik dari kuartal sebelumnya yang minus 5,52 persen (yoy).
Sementara di kuartal IV 2020, pemerintah memperkirakan konsumsi rumah tangga semakin
membaik, berada di kisaran minus 3,6 persen hingga minus 2,6 persen. Sehingga selama
setahun penuh di 2020, konsumsi rumah tangga diperkirakan minus 2,7 persen hingga minus
2,4 persen.
"Sebaliknya, potensi pemulihan konsumsi rumah tangga akan menjadi lebih kecil jika bantuan
ini betul-betul dihilangkan. Sebuah langkah yang kurang bijak, apalagi kembali kepada konteks
misalnya proses pemulihan ekonomi," tambahnya.
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Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta program subsidi upah
dilanjutkan. Pasalnya, menurut dia, program ini sangat membantu menjaga daya beli buruh. Ke
depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen, kata Said Iqbal

JIKA SUBSIDI UPAH TAK DILANJUTKAN, KSPI: AKAN ADA LEDAKAN PHK JUTAAN
BURUH
Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta program
subsidi upah dilanjutkan. Pasalnya, menurut dia, program ini sangat membantu menjaga daya
beli buruh.
Selain dilanjutkan, Iqbal juga berharap kepesertaan program ini diperluas, termasuk untuk buruh
yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga akan semakin banyak buruh yang
menerima subsidi upah tersebut.
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Februari
2021.
Dengan adanya bantuan atau subsidi upah, akan ada buffer atau penyangga buruh dan
keluarganya bertahan hidup. Terlebih di tengah pandemi yang belum usai. Said Iqbal
mengatakan KSPI akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program
tersebut.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunggu keputusan Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional soal kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah untuk
para pekerja bergaji di bawah RP 5 juta per bulan.
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"Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU,
kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida kepada Tempo, Senin, 1 Februari 2021.
Kendati demikian, apabila dilihat pada anggaran PEN 2021, Ida mengatakan tidak nampak
kelanjutan Bantuan Subsidi Upah di 2021. Namun, kata Ida, pemerintah terus berupaya untuk
memitigasi dampak pandemi bagi angkatan kerja Indonesia.
Langkah itu misalnya dengan melanjutkan program Kartu Prakerja dan memperluas program
padat karya di berbagai Kementerian dan Lembaga. "Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam
Prakerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan," tutur
Ida.
Selain itu, Ida mengatakan pada masa pemulihan ekonomi ini, Kemnaker juga fokus pada
peningkatan daya saing angkatan kerja, yaitu program skilling, upskilling, maupun program
untuk pekerja yang terdampak pandemi, yaitu re-skilling, dengan mengoptimalkan program
pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun pemagangan.
"Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk masuk ke pasar kerja, namun juga dengan
kompetensi yang didapatkan mereka bisa mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan
lapangan kerja baru," kata Ida.
Pemerintah sebelumnya pernah mengklaim subsidi upah mampu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi sebesar 0,2 persen. "Dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sebesar
1,79 kali lipat dari multiplier effect yang ditimbulkan," tutur Ida.
Ia mengatakan estimasi itu dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Ketenagakerjaan. Saat ini pun, Kemnaker bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
kemiskinan tengah mempersiapkan survei implementasi Bantuan Subsidi Upah untuk melihat
efektivitas program tersebut.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk BSU masih menunggu kebijakan
selanjutnya. Karena pada APBN 2021 tidak dialokasikan dan bagaimana kita lihat kondisi ekonomi
ke depannya. Sampai saat ini belum tahu
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira 2020 angka pengangguran
meningkat dampak dari pandemi covid yang naik menjadi 9,7 juta orang. Langkah yang sudah
dilakukan pemerintah di 2020 yakni adanya kebijakan subsidi upah, relaksasi pembayaran BPJS
Ketenagakerjaan, perbanyak program padat karya baik di kementerian
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebagian program tersebut akan terus
berjalan sampai kondisi kembali normal sebagai dampak pandemi Covid-19
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menghentikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk
pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menyaksikan penandatanganan MoU BBPLK Medan Ditjen
Binalattas dengan mitra pekan lalu. Pemberhentian program tersebut dikarenakan anggaran BSU
tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Ida Mengatakan,
untuk BSU masih menunggu kebijakan selanjutnya. Karena pada APBN 2021 tidak dialokasikan
dan bagaimana kita lihat kondisi ekonomi ke depannya. Sampai saat ini belum tahu

TIDAK MASUK APBN 2021, BSU PEKERJA DIHENTIKAN
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan menghentikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk
pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri
97

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menyaksikan penandatanganan MoU BBPLK Medan Ditjen
Binalattas dengan mitra pekan lalu.
Pemberhentian program tersebut dikarenakan anggaran BSU tidak masuk dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
"Untuk BSU masih menunggu kebijakan selanjutnya. Karena pada APBN 2021 tidak dialokasikan
dan bagaimana kita lihat kondisi ekonomi ke depannya. Sampai saat ini belum tahu," ujar Ida,
dikutip pada Selasa (2/2).
Namun Ida memastikan program bantuan kepada pekerja yang terdampak pandemi covid akan
terus bergulir. Sayangnya politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut tidak menyebutkan
program yang dilanjutkan.
"Saya kira 2020 angka pengangguran meningkat dampak dari pandemi covid yang naik menjadi
9,7 juta orang. Langkah yang sudah dilakukan pemerintah di 2020 yakni adanya kebijakan
subsidi upah, relaksasi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, perbanyak program padat karya baik
di kementerian," jelasnya.
Program lain secara reguler akan diarahkan untuk membantu pekerja yang mengalami PHK atau
dirumahkan. "Sebagian program tersebut akan terus berjalan sampai kondisi kembali normal
sebagai dampak pandemi Covid-19," ucapnya.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai, sebaiknya program subsidi
upah dilanjutkan.
Presiden KSPI, Said Iqbal, berharap peserta program ini diperluas, termasuk untuk buruh yang
tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga akan semakin banyak buruh yang
menerima subsidi upah tersebut.
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen," kata Said Iqbal. (OL-6).
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neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Dengan adanya bantuan atau subsidi upah akan menjadi buffer
atau penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup. Terlebih di tengah pandemi yang belum
usai
positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, sementara memang
di APBN 2021 tidak dialokasikan. Nanti kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya. Tapi
memang tidak dialokasikan di APBN 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program-program itu sebagian akan terus
jalan sampai kondisinya kembali normal, memang diarahkan untuk menangani dampak pandemi
Covid-19

Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ), Said Iqbal mengatakan akan segera
mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait program bantuan subsidi upah atau
gaji ( BSU ). Said Iqbal juga meminta pemerintah untuk memperluas program ini termasuk untuk
buruh yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga akan semakin banyak buruh
yang menerima subsidi upah tersebut.

SERIKAT BURUH MINTA JOKOWI PERTAHANKAN PROGRAM SUBSIDI UPAH
Jakarta, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ), Said Iqbal mengatakan akan
segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait program bantuan subsidi upah
atau gaji ( BSU ).
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Ia menyebut sebaiknya program bantuan subsidi upah atau gaji dilanjutkan pada tahun 2021,
karena program tersebut dinilai membantu menjaga daya beli buruh di tengah tekanan pandemi
Covid-19 yang belum usai.
"Dengan adanya bantuan atau subsidi upah akan menjadi buffer atau penyangga buruh dan
keluarganya bertahan hidup. Terlebih di tengah pandemi yang belum usai," tutur Iqbal dalam
keterangan tertulis, Selasa (2/2/2021).
Disamping itu, ia juga meminta pemerintah untuk memperluas program ini termasuk untuk buruh
yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga akan semakin banyak buruh yang
menerima subsidi upah tersebut.
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen," tutur Said.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bantuan subsidi
upah atau gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan belum diputuskan untuk dilanjutkan di 2021,
pasalnya program subsidi gaji memang tidak dianggarkan dalam APBN 2021.
"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 tidak dialokasikan. Nanti kami lihat
bagaimana kondisi ekonomi berikutnya. Tapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021," kata
dia akhir pekan lalu dikutip dari Biro Humas Kemnaker, Senin (1/2/2021).
Selain subsidi gaji, Ida mengatakan pemerintah masih akan menggelontorkan insentif lainnya
kepada para pekerja, mulai dari relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga program padat
karya.
Oleh karena itu, beberapa program akan diteruskan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,
terutama bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan terkena pengurangan gaji.
"Program-program itu sebagian akan terus jalan sampai kondisinya kembali normal, memang
diarahkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19," sebutnya.
Sumber: BeritaSatu.com.
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neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) kata dia akhir pekan lalu dikutip dari Biro
Humas Kemnaker, Senin (1/2). Selain subsidi gaji, Ida mengatakan pemerintah masih akan
menggelontorkan insentif lainnya kepada para pekerja, mulai dari relaksasi iuran BPJS
Ketenagakerjaan hingga program padat karya. Oleh karena itu, beberapa program akan
diteruskan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, terutama bagi pekerja yang kehilangan
pekerjaan dan terkena pengurangan gaji. Program-program itu sebagian akan terus jalan sampai
kondisinya kembali normal, memang diarahkan untuk menangani dampak pandemi Covid -19

Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan akan segera
mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait program bantuan subsidi upah atau
gaji (BSU). Iqbal mengatakan, dengan adanya bantuan atau subsidi upah akan menjadi buffer
atau penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup. Terlebih di tengah pandemi yang belum
usai.

MINTA PROGRAM BSU DILANJUTKAN, KSPI AKAN KIRIM SURAT KE PRESIDEN.
JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan akan
segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait program bantuan subsidi upah
atau gaji (BSU).
Ia menyebut sebaiknya program bantuan subsidi upah atau gaji dilanjutkan pada tahun 2021,
karena program tersebut dinilai membantu menjaga daya beli buruh di tengah tekanan pandemi
covid-19 yang belum usai.
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"Dengan adanya bantuan atau subsidi upah akan menjadi buffer atau penyangga buruh dan
keluarganya bertahan hidup. Terlebih di tengah pandemi yang belum usai"tutur Iqbal dalam
keterangan tertulis, Selasa (2/2).
Di samping itu, ia juga meminta pemerintah untuk memperluas program ini termasuk untuk
buruh yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga akan semakin banyak buruh
yang menerima subsidi upah tersebut.
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen,"tutur Said.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bantuan subsidi
upah atau gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan belum diputuskan untuk dilanjutkan di 2021,
pasalnya program subsidi gaji memang tidak dianggarkan dalam APBN 2021.
"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 tidak dialokasikan. Nanti kami lihat
bagaimana kondisi ekonomi berikutnya. Tapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021," kata
dia akhir pekan lalu dikutip dari Biro Humas Kemnaker, Senin (1/2).
Selain subsidi gaji, Ida mengatakan pemerintah masih akan menggelontorkan insentif lainnya
kepada para pekerja, mulai dari relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga program padat
karya.
Oleh karena itu, beberapa program akan diteruskan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,
terutama bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan terkena pengurangan gaji.
"Program-program itu sebagian akan terus jalan sampai kondisinya kembali normal, memang
diarahkan untuk menangani dampak pandemi Covid -19," sebutnya.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021,
memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN
saja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam
Pra Kerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk
masuk ke pasar kerja, namun juga dengan kompetensi yang didapatkan mereka bisa
mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru

Ringkasan
Pertanyaan mengenai kelanjutan program bantuan subsidi upah/gaji (BSU) atau BLT BPJS
Ketenagakerjaan akhirnya terjawab. Jawabannya program ini tidak dilanjutkan di tahun ini.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan program BSU memang tidak
dimasukan dalam anggaran APBN 2021. Sehingga kelanjutan program ini tidak terlihat untuk
tahun ini. Ida Fauziyah mengatakan, Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak
nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat
penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja.

BLT SUBSIDI UPAH TAHUN INI TAK ADA LAGI
JAKARTA - Pertanyaan mengenai kelanjutan program bantuan subsidi upah/gaji (BSU) atau BLT
BPJS Ketenagakerjaan akhirnya terjawab. Jawabannya program ini tidak dilanjutkan di tahun ini.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan program BSU memang tidak
dimasukan dalam anggaran APBN 2021. Sehingga kelanjutan program ini tidak terlihat untuk
tahun ini.
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"Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun
ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan
BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ungkapnya, Selasa (2/2/2021). Program yang
sudah berjalan dari tahun lalu ini berakhir Desember 2020. BLT upah ini menyasar 12,4 juta
pekerja dengan nilai bantuan Rp 2,4 juta per orang.
Meski begitu Ida menegaskan, pemerintah masih terus berupaya untuk memitigasi dampak
pandemi ini bagi angkatan kerja. Salah satunya dengan melanjutkan program Kartu Pra Kerja
dan mendorong program padat karya di berbagai kementerian dan lembaga. "Kemnaker sendiri
ikut berpartisipasi dalam Pra Kerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang
rutin kami lakukan," tuturnya.
Selain itu, lanjut Ida, pada masa pemulihan ekonomi ini Kemnaker juga fokus pada peningkatan
daya saing angkatan kerja seperti skilling dan upskilling, maupun pekerja yang terdampak
pandemi (reskilling) dengan mengoptimalkan program pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun
pemagangan.
"Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk masuk ke pasar kerja, namun juga dengan
kompetensi yang didapatkan mereka bisa mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan
lapangan kerja baru," tutupnya.
(E-4).
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neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Sebaiknya program subsidi upah dilanjutkan, karena program
ini sangat membantu daya beli buruh
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami ikut keputusan dari Komite PEN saja

Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar program bantuan subsidi gaji/upah
(BSU) dilanjutkan. Said Iqbal mengatakan, Sebaiknya program subsidi upah dilanjutkan, karena
program ini sangat membantu daya beli buruh.

KSPI MENDESAK AGAR PROGRAM BANTUAN SUBSIDI GAJI DILANJUTKAN
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar program bantuan subsidi gaji/upah
(BSU) dilanjutkan.
"Sebaiknya program subsidi upah dilanjutkan, karena program ini sangat membantu daya beli
buruh," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (2/2).
Menurut Iqbal, pihaknya akan akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk
meminta agar program BSU dilanjutkan.
Tak hanya sekedar dilanjutkan, Said pun berharap penerima program BSU ini diperluas,
menyasar buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Kesehatan.
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Menurut Iqbal dengan memperluas penerima bantuan tersebut, diharapkan semakin banyak
buruh yang menerima BSU. Dia juga berpendapat masih akan banyak buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen," kata Said.
Dia juga mengatakan bantuan subsidi upah ini akan menjadi penyangga bagi buruh dan
keluarganya untuk bertahan hidup, khususnya di tengah pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa tidak ada anggaran untuk
program BSU yang dialokasikan dalam anggaran PEN 2021.
Menurutnya, Kemnaker juga belum mendapatkan penugasan untuk kembali menyalurkan
program bantuan ini. "Kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida.
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neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu. Sementara memang
di APBN 2021 tidak dialokasikan

Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengatakan pihaknya akan
segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait program bantuan subsidi upah
atau gaji (BSU). Said Iqbal menilai, sebaiknya program bantuan subsidi upah atau gaji
dilanjutkan pada 2021 karena program tersebut dinilai membantu menjaga daya beli buruh.
Apalagi, diprediksi pemutusan hubungan kerja akan meningkat.

KSPI BAKAL SURATI JOKOWI MINTA PROGRAM SUBSIDI GAJI DILANJUTKAN
JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengatakan
pihaknya akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait program bantuan
subsidi upah atau gaji (BSU).
Said Iqbal menilai, sebaiknya program bantuan subsidi upah atau gaji dilanjutkan pada 2021
karena program tersebut dinilai membantu menjaga daya beli buruh. Apalagi, diprediksi
pemutusan hubungan kerja akan meningkat.
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (2/2/2021).
Selain itu, Said Iqbal juga berharap kepesertaan program subsidi gaji diperluas, termasuk untuk
buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga akan semakin banyak buruh
yang menerima subsidi upah tersebut.
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Bantuan subsidi upah dinilai akan menjadi penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup di
tengah pandemi Covid-19 yang belum usai.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, program
pemerintah berupa bantuan subsidi upah senilai Rp 600.000 per bulan masih menunggu
keputusan dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN).
Dia mengatakan, tahun ini, tidak ada pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) untuk bantuan subsidi upah atau gaji bagi pekerja yang penghasilannya berkurang akibat
pandemi virus corona.
"Kami masih menunggu. Sementara memang di APBN 2021 tidak dialokasikan," ucap Ida di
Jakarta.
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positive - Heri Suparjo (Kepala Dinas Tenaga Kerja) Sudah ada yang dipulangkan sebanyak lima
orang dipulangkan Pemerintah Oman
positive - Heri Suparjo (Kepala Dinas Tenaga Kerja) Kita akan ada pertemuan mengenai
kebijakan amnesti ini, rencana besok (Selasa)

Ringkasan
Ratusan warga Cianjur yang menjadi Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) yang bekerja di Oman
terancam dipulangkan. Para pekerja migran yang tidak prosedural akan dipulangkan melalui
kebijakan amnesti. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Cianjur, ada sekitar 381 warga Cianjur yang bekerja sebagai PMI yang akan dipulangkan
pemerintah Oman.

RATUSAN PEKERJA MIGRAN CIANJUR DI OMAN TERANCAM DIPULANGKAN
SuaraBogor.id - Ratusan warga Cianjur yang menjadi Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) yang
bekerja di Oman terancam dipulangkan. Para pekerja migran yang tidak prosedural akan
dipulangkan melalui kebijakan amnesti.
Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, ada sekitar 381
warga Cianjur yang bekerja sebagai PMI yang akan dipulangkan pemerintah Oman.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Heri Suparjo menjelaskan dari
total 381 orang, sebanyak 5 orang PMI asal Kabupaten Cianjur yang dipulangkan pemerintah
Oman melalui KBRI Muscat. Mereka telah kembali ke rumahnya masing-masing.
"Sudah ada yang dipulangkan sebanyak lima orang dipulangkan Pemerintah Oman," kata Heri
dikutip dari Ayobandung.com --jaringan Suara.com, Selasa (2/2/2021).
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Namun, Heri mengaku kebingungan, lantaran belum mengetahui persis program amnesti yang
diberlakukan pemerintah Oman. Artinya, proses pemulangan PMI tanpa denda tersebut hanya
berlaku bagi yang tidak prosedural atau secara keseluruhan.
"Data yang ada pada kami sesuai yang yang teregistrasi di BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia), ada sekitar 381 orang bekerja di Oman, hanya saja belum tahu yang
dipulangkan itu semuanya atau yang unprosedural saja," bingungnya.
Heri menjelaskan, data PMI asal Kabupaten Cianjur yang bekerja di Oman sebanyak 381 orang
akan disinkronkan dengan data pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SiskotKLN). Sehingga, nanti akan diketahui pasti jumlahnya.
"Kita akan ada pertemuan mengenai kebijakan amnesti ini, rencana besok (Selasa)," tandasnya.
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neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri, termasuk industri baja dan semen
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) KSPI akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo
untuk melanjutkan program tersebut
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami evaluasi dan evaluasi akan kami berikan
ke Pak Menko Perekonomian. Jika kondisi perekonomian kita belum normal kembali, saya kira
diskusi kami tentang program BSU kita bisa pertimbangkan untuk dilakukan kembali di 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU
pekerja tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya

Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta program perlu
dilanjutkan tahun ini. Bantuan subsidi upah (BSU) ini dinilai sangat membantu dan menjaga daya
beli buruh. Dia melanjutkan, kepesertaan BSU tahun lalu juga belum mencakup semua pekerja
atau buruh. Untuk itu, Said meminta peserta BSU diperluas, salah satunya untuk buruh yang tak
terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

BURUH BAKAL SURATI JOKOWI, MINTA SUBSIDI GAJI DILANJUTKAN
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta program perlu
dilanjutkan tahun ini. Bantuan subsidi upah (BSU) ini dinilai sangat membantu dan menjaga daya
beli buruh.
Dia melanjutkan, kepesertaan BSU tahun lalu juga belum mencakup semua pekerja atau buruh.
Untuk itu, Said meminta peserta BSU diperluas, salah satunya untuk buruh yang tak terdaftar
dalam BPJS Ketenagakerjaan.
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"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri,
termasuk industri baja dan semen," kata Said kepada kumparan, Selasa (2/2).
Menurut dia, dengan adanya subsidi upah akan menjadi atau penyangga dan keluarganya untuk
bertahan hidup. Terlebih di tengah pandemi yang belum usai.
Said Iqbal mengatakan serikat buruh akan mengirimkan surat kepada Presiden, agar program
subsidi gaji bisa dilanjutkan pada tahun ini.
"KSPI akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program
tersebut," katanya.
Program subsidi gaji merupakan bantuan pemerintah untuk para pekerja dengan gaji Rp 5 juta
ke bawah. Para pekerja dengan kriteria tertentu mendapat transfer uang tunai Rp 600.000 per
bulan untuk 4 bulan.
"Kami evaluasi dan evaluasi akan kami berikan ke Pak Menko Perekonomian. Jika kondisi
perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi kami tentang program BSU kita bisa
pertimbangkan untuk dilakukan kembali di 2021," kata Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah,
dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Senin (18/1).
Meski demikian, saat itu Ida Fauziyah mengaku belum menerima perintah untuk melanjutkan
penyaluran BSU pada 2021. Adapun program subsidi gaji tersebut telah berakhir pada Desember
2020.
Tapi akhirnya pemerintah mengungkapkan, bahwa program subsidi gaji pekerja tak berlanjut di
2021. Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahun
ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU pekerja tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana
kondisi ekonomi berikutnya," ujarnya di sela kunjungan kerja di Medan, Minggu (31/1).
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami evaluasi dan evaluasi akan kami berikan
ke Pak Menko Perekonomian. Jika kondisi perekonomian kita belum normal kembali, saya kira
diskusi kami tentang program BSU kita bisa pertimbangkan untuk dilakukan kembali di 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU
pekerja tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
positive - Tri Retno Isnaningsih (Plt Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sisa anggaran subsidi
gaji/upah yang belum tersalurkan ke, telah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 31
Desember 2020, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Ringkasan
Program sebesar Rp 600.000 per bulan untuk yang memiliki gaji Rp 5 juta ke bawah, sangat
membantu di masa pandemi ini. Sayangnya, program yang dijalankan pada akhir 2020 lalu itu,
tak berlanjut di tahun 2021 ini. Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja sempat mengungkapkan
kemungkinan program tersebut akan dilanjutkan. Walaupun saat itu memang masih menunggu
hasil evaluasi terhadap program yang resminya bernama Bantuan Subsidi Upah ini. Tapi akhirnya
pemerintah mengungkapkan, bahwa program subsidi gaji pekerja tak berlanjut di 2021. Ida
Fauziyah menjelaskan, penyebab penghentian program tersebut karena memang tahun ini tidak
ada alokasinya dalam APBN 2021.

INI ALASAN PEMERINTAH TAK LANJUTKAN SUBSIDI GAJI PEKERJA DI 2021
Program sebesar Rp 600.000 per bulan untuk yang memiliki gaji Rp 5 juta ke bawah, sangat
membantu di masa pandemi ini. Sayangnya, program yang dijalankan pada akhir 2020 lalu itu,
tak berlanjut di tahun 2021 ini.
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Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja sempat mengungkapkan kemungkinan program tersebut
akan dilanjutkan. Walaupun saat itu memang masih menunggu hasil evaluasi terhadap program
yang resminya bernama Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini.
"Kami evaluasi dan evaluasi akan kami berikan ke Pak Menko Perekonomian. Jika kondisi
perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi kami tentang program BSU kita bisa
pertimbangkan untuk dilakukan kembali di 2021," kata Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah,
dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Senin (18/1).
Tapi akhirnya pemerintah mengungkapkan, bahwa program subsidi gaji pekerja tak berlanjut di
2021. Ida Fauziyah menjelaskan, penyebab penghentian program tersebut karena memang
tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU pekerja tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana
kondisi ekonomi berikutnya," ujar di sela kunjungan kerja di Medan, Minggu (31/1).
Berdasarkan catatan Kemnaker, penyaluran subsidi gaji sampai dengan akhir Desember 2020,
telah mencapai 98,91 persen. Hingga 31 Desember 2020, dari target penerima sebanyak 12,4
juta pekerja dengan anggaran Rp 29,7 triliun, realisasinya telah mencapai Rp
29.444.763.600.000.
Artinya ada alokasi anggaran sekitar Rp 26 miliar yang tidak tersalurkan kepada para pekerja
yang masuk kriteria penerima program subsidi gaji.
"Sisa anggaran subsidi gaji/upah yang belum tersalurkan ke, telah dikembalikan ke kas negara
pada tanggal 31 Desember 2020, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan," kata Plt
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Tri Retno Isnaningsih, Sabtu (9/1).
Ia menjelaskan yang belum tersalurkan sebanyak 294.160 orang, dengan data tersebut saat ini
masih dalam tahap rekonsiliasi dengan himpunan bank milik negara (Himbara) yang merupakan
bank penyalur untuk mendapatkan hasil penyaluran yang rill.
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positive - Alamsyah (Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid) Ke-31 TKA itu bekerja di
sejumlah kawasan industri yang tersebar di Kabupaten Bekasi
positive - Alamsyah (Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi)
Saat ini, WNA yang bekerja di kawasan industri di Kabupaten Bekasi itu seluruhnya sudah
sembuh
positive - Alamsyah (Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi)
Saat ini angka kesembuhan di Kabupaten Bekasi juga meningkat menjadi 92 persen

Ringkasan
CIKARANG -- Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencatat,
sedikitnya ada 31 tenaga kerja asing (TKA) di daerah itu yang sempat terpapar Covid-19 selama
masa pandemi, tetapi kini seluruhnya sudah sembuh.

31 TKA DI KABUPATEN BEKASI SEMPAT POSITIF COVID-19
CIKARANG -- Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencatat,
sedikitnya ada 31 tenaga kerja asing (TKA) di daerah itu yang sempat terpapar Covid-19 selama
masa pandemi, tetapi kini seluruhnya sudah sembuh.
"Ke-31 TKA itu bekerja di sejumlah kawasan industri yang tersebar di Kabupaten Bekasi," kata
Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi Alamsyah.
Alamsyah tidak menjelaskan secara perinci perusahaan tempat mereka bekerja. Dia juga tidak
menyebut asal maupun status puluhan TKA tersebut. "Saat ini, WNA yang bekerja di kawasan
industri di Kabupaten Bekasi itu seluruhnya sudah sembuh," ucapnya.
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Dia menilai, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) cukup efektif
dalam menekan laju penyebaran Covid-19 termasuk di sektor industri. Hal tersebut, kata dia,
terlihat dari tingkat kedisiplinan warga yang membaik ditambah jumlah kasus yang makin dapat
dikendalikan.
"Saat ini angka kesembuhan di Kabupaten Bekasi juga meningkat menjadi 92 persen," katanya.
Berdasarkan data dari laman pikokabsi.bekasikab.go.id pada Senin (1/2) tercatat jumlah kasus
positif Covid-19 bertambah 135 orang. Sedangkan angka kesembuhan di hari yang sama
bertambah 344 orang. Penambahan kasus kesembuhan ini menjadikan total angka kesembuhan
di Kabupaten Bekasi selama pandemi sebanyak 13.030 kasus.
Sementara kasus meninggal dunia akibat Covid-19 hari ini bertambah dua kasus menjadi 206
orang secara akumulatif. Dan pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun isolasi
mandiri sebanyak 902 orang.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU
pekerja tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
positive - Ainun Na'im (Sekretaris Jenderal Kemendikbud) Di tahun 2021 alokasi kuota internet
ini masih akan dilakukan, namun tentu kita akan berusaha untuk menempuh dengan cara yang
lebih baik. Oleh karena itu sekarang sedang kita rumuskan besaran dan juga cakupannya seperti
apa
positive - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Bapak presiden memutuskan program Prakerja
dinaikkan dua kali lipat, jadi tadinya Rp 10 triliun tahun ini, supaya disamakan dengan tahun lalu
menjadi Rp 20 triliun, jadi kita tambahkan Rp 10 triliun
positive - Bob Saril (Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN) Secara sistem kami sudah
siap untuk kembali menyalurkan, karena ini sifatnya perpanjangan. Kami optimis penyaluran
dapat berjalan dengan baik

Ringkasan
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengungkapkan program untuk pekerja yang sempat
diberikan pada akhir 2020, akan berhenti di 2021. Program tersebut merupakan salah satu
stimulus dari pemerintah, untuk membantu masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Meski
demikian, pemerintah masih melanjutkan sejumlah program stimulus lainnya, untuk membantu
masyarakat mengatasi dampak pandemi. Setidaknya ada 5 program yang tetap dilanjutkan di
2021, yakni: Salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah Bansos UMKM atau
Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), yakni dalam bentuk tunai langsung ke rekening
penerima.
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TAK USAH SEDIH SUBSIDI GAJI DISETOP, 5 BANSOS INI TETAP LANJUT DI 2021
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengungkapkan program untuk pekerja yang sempat
diberikan pada akhir 2020, akan berhenti di 2021. Program tersebut merupakan salah satu
stimulus dari pemerintah, untuk membantu masyarakat dari dampak pandemi COVID-19.
Padahal sebelumnya, program subsidi gaji sebesar Rp 600.000 per bulan untuk pekerja dengan
gaji Rp 5 juta ke bawah itu, sempat dipertimbangkan untuk dilanjutkan. Tapi akhirnya
pemerintah memutuskan tak mengalokasikan anggaran untuk program yang resminya bernama
Bantuan Subsidi Upah (BSU).
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU pekerja tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana
kondisi ekonomi berikutnya," ujarnya di sela kunjungan kerja di Medan, Minggu (31/1).
Meski demikian, pemerintah masih melanjutkan sejumlah program stimulus lainnya, untuk
membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi. Setidaknya ada 5 program yang tetap
dilanjutkan di 2021, yakni: Salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah Bansos
UMKM atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), yakni dalam bentuk tunai langsung ke
rekening penerima. BLT UMKM ini tetap dilanjutkan di 2021, bahkan sudah mulai disalurkan
sejak awal tahun.
Besaran yang diusulkan Kemenkop UKM pada tahun ini sebesar Rp 2,4 juta. Bantuan ini diberikan
pemerintah untuk meringankan masyarakat yang memiliki usaha mikro. Sementara itu, target
penerima BLT UMKM masih sama seperti tahun kemarin, yaitu sebanyak 12 juta pelaku UMKM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengkonfirmasi bahwa sejumlah program perlindungan
sosial 2020 akan tetap dilanjutkan pada 2021 dengan total anggaran mencapai Rp 110 triliun.
Perpanjangan dilakukan 6 bulan sejak Desember 2020, namun nilai nominalnya akan sedikit
menurun.
Jumlah manfaat yang diterima saat ini adalah Rp 300 ribu per bulan yang nantinya akan
diturunkan menjadi Rp 200 ribu per bulan. Nominal manfaat Rp 300 ribu per bulan sendiri juga
sudah mengalami penurunan karena sebelumnya penyaluran diberikan dengan nominal Rp 600
ribu per bulan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melanjutkan program bantuan subsidi
internet bagi siswa, mahasiswa, guru serta dosen di 2021. Sekretaris Jenderal Kemendikbud,
Ainun Na'im menuturkan pihaknya kini sedang menggodok rencana itu supaya lebih baik dari
tahun sebelumnya. Menurut Ainun bantuan subsidi internet dari Kemendikbud selama ini telah
menuai respons positif dari banyak pihak.
"Di tahun 2021 alokasi kuota internet ini masih akan dilakukan, namun tentu kita akan berusaha
untuk menempuh dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu sekarang sedang kita rumuskan
besaran dan juga cakupannya seperti apa," jelas Ainun.
Program Kartu Prakerja ditujukan bagi WNI yang terkena PHK atau sedang mencari pekerjaan.
Melalui program Kartu Prakerja, penerima program mendapat bantuan Rp 3.550.000 dengan
rincian, bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif usai pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan
(untuk 4 bulan), insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50.000 per survei (3 kali survei) atau
total Rp 150.000 per peserta.
Untuk program Kartu Prakerja pada 2021, pemerintah telah menambahkan anggaran Kartu
Prakerja jadi dua kali lipat. Semula, anggaran Kartu Prakerja tahun ini hanya Rp 10 triliun, namun
kini disamakan seperti tahun lalu jadi sebesar Rp 20 triliun.
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"Bapak presiden memutuskan program Prakerja dinaikkan dua kali lipat, jadi tadinya Rp 10 triliun
tahun ini, supaya disamakan dengan tahun lalu menjadi Rp 20 triliun, jadi kita tambahkan Rp 10
triliun," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1).
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu pemberian bantuan listrik gratis kepada
pelanggan PLN kategori rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi, serta kategori bisnis
dan industri daya 450 VA hingga bulan Maret 2021. Perpanjangan program subsidi tagihan listrik
ini merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu
dan rentan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, PLN siap untuk melanjutkan dan menyukseskan
penyaluran stimulus tersebut. Stimulus COVID-19 bagi pelanggan PLN sudah mulai bisa dinikmati
sejak tanggal 7 Januari 2021.
"Secara sistem kami sudah siap untuk kembali menyalurkan, karena ini sifatnya perpanjangan.
Kami optimis penyaluran dapat berjalan dengan baik," ujar Direktur Niaga dan Manajemen
Pelanggan, Bob Saril, dalam keterangan resmi, Jumat (1/1).
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negative - Indef Bhima Yudhistira (Ekonom) Kalau pekerja tidak dibantu maka besar
kemungkinan perusahaan terus lakukan PHK
negative - Indef Bhima Yudhistira (Ekonom) Tingkat pengangguran masih tinggi, sebaiknya
subsidi upah justru dilanjutkan setidaknya sampai serapan tenaga kerja pulih
negative - Indef Bhima Yudhistira (Ekonom) Sekarang situasinya pemerintah masih berlakukan
pembatasan sosial dan angka kasus harian cukup tinggi membuat masyarakat tahan belanja

Ringkasan
Keputusan pemerintah memberhentikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji
atau BSU kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta dinilai sebagai sesuatu yang keliru.
Hal ini akan berdampak berupa terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
pegawai.
Menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira, Kalau pekerja tidak dibantu maka besar kemungkinan
perusahaan terus lakukan PHK.

BLT SUBSIDI GAJI TAK DILANJUTKAN, PHK DI DEPAN MATA
JAKARTA - Keputusan pemerintah memberhentikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
subsidi gaji atau BSU kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta dinilai sebagai sesuatu
yang keliru. Hal ini akan berdampak berupa terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) pegawai.
"Kalau pekerja tidak dibantu maka besar kemungkinan perusahaan terus lakukan PHK," kata
Ekonom Indef Bhima Yudhistira kepada Okezone, Selasa (2/2/2021).
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"Tingkat pengangguran masih tinggi, sebaiknya subsidi upah justru dilanjutkan setidaknya
sampai serapan tenaga kerja pulih," ujarnya.
"Sekarang situasinya pemerintah masih berlakukan pembatasan sosial dan angka kasus harian
cukup tinggi membuat masyarakat tahan belanja," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah
(BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam
APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan
MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan
mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan.
Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia,
pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.
Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha
dan dunia industri (DUDI).
Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di
bidang pelatihan vokasi.
"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021,
memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN
saja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam
Pra Kerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk
masuk ke pasar kerja, namun juga dengan kompetensi yang didapatkan mereka bisa
mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru

Ringkasan
Pertanyaan mengenai kelanjutan program bantuan subsidi upah /gaji (BSU) atau BLT BPJS
Ketenagakerjaan akhirnya terjawab. Jawabannya program ini tidak dilanjutkan di tahun ini.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan program BSU memang tidak
dimasukan dalam anggaran APBN 2021. Sehingga kelanjutan program ini tidak terlihat untuk
tahun ini.

MAAF, BLT SUBSIDI UPAH TAHUN INI TAK ADA LAGI
Pertanyaan mengenai kelanjutan program bantuan subsidi upah /gaji (BSU) atau BLT BPJS
Ketenagakerjaan akhirnya terjawab. Jawabannya program ini tidak dilanjutkan di tahun ini.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan program BSU memang tidak
dimasukan dalam anggaran APBN 2021. Sehingga kelanjutan program ini tidak terlihat untuk
tahun ini.
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"Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun
ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan
BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ungkapnya kepada detikcom, Selasa
(2/2/2021).
Program yang sudah berjalan dari tahun lalu ini berakhir Desember 2020. BLT upah ini menyasar
12,4 juta pekerja dengan nilai bantuan Rp 2,4 juta per orang.
Meski begitu Ida menegaskan, pemerintah masih terus berupaya untuk memitigasi dampak
pandemi ini bagi angkatan kerja. Salah satunya dengan melanjutkan program Kartu Pra Kerja
dan mendorong program padat karya di berbagai kementerian dan lembaga.
"Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam Pra Kerja dan menyelenggarakan program padat
karya yang memang rutin kami lakukan," tuturnya.
Selain itu, lanjut Ida, pada masa pemulihan ekonomi ini Kemnaker juga fokus pada peningkatan
daya saing angkatan kerja seperti skilling dan upskilling, maupun pekerja yang terdampak
pandemi (reskilling) dengan mengoptimalkan program pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun
pemagangan.
"Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk masuk ke pasar kerja, namun juga dengan
kompetensi yang didapatkan mereka bisa mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan
lapangan kerja baru," tutupnya.
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positive - Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Ke depan ledakan PHK jutaan
buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen, denga adanya
BLT subsidi upah akan menjadi penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, "
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), "

Ringkasan
Pemerintah menyetop penyaluran bantuan langsung tunai alias BLT subsidi gaji atau disebut
bantuan subsidi upah ( BSU ) kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini. Di mana
2020 lalu para buruh itu mendapatkan kucuran dana dari pemerintah sebesar Rp2,4 juta.
Menanggapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku
akan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pelaksanaan program tersebut kembali
dilanjutkan. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan
subsidi upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada
alokasinya dalam APBN 2021. Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran
sentral dalam mempersiapkan SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan
kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

BLT SUBSIDI GAJI DISETOP, BURUH BAKAL SURATI PRESIDEN JOKOWI
JAKARTA - Pemerintah menyetop penyaluran bantuan langsung tunai alias BLT subsidi gaji atau
disebut bantuan subsidi upah ( BSU ) kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini.
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Di mana 2020 lalu para buruh itu mendapatkan kucuran dana dari pemerintah sebesar Rp2,4
juta.
Menanggapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku
akan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pelaksanaan program tersebut kembali
dilanjutkan.
Menurut dia, keputusan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyetop BLT subsidi gaji adalah
hal yang keliru. Sebab, mestinya itu tetap dilaksanakan dan penerimanya juga ditambah dari
sebelumnya yang hanya 12,4 juta.
Dia menilai ledakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai masih akan terus berlanjut. Oleh
sebab itu, diperlukan adanya keterlibatan pemerintah agar mereka tetap bisa bertahan hidup.
"Ke depan ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri
baja dan semen, denga adanya BLT subsidi upah akan menjadi penyangga buruh dan
keluarganya bertahan hidup," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah
(BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam
APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan
MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan
mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan.
Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia,
pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.
Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha
dan dunia industri (DUDI).
Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di
bidang pelatihan vokasi.
"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya.
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Positif

Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, sementara memang
di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nanti, kami lihat bagaimana kondisi ekonomi
berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program-program itu sebagian akan terus
jalan sampai kondisinya kembali normal, memang diarahkan untuk menangani dampak pandemi
covid-19

Ringkasan
Pemerintah menyetop penyaluran bantuan langsung tunai ( BLT ) subsidi upah alias BSU kepada
pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan program ini tak dilanjut karena tidak mendapatkan alokasi dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

ALASAN BANTUAN SUBSIDI UPAH PEKERJA DISETOP
Jakarta - Pemerintah menyetop penyaluran bantuan langsung tunai ( BLT ) subsidi upah alias
BSU kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan program ini tak dilanjut karena tidak
mendapatkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Hal itu disampaikan Ida kepada media usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai
Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra,
asosiasi/industri di BBPLK Medan pada akhir pekan kemarin.
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"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan," kata
Ida, dikutip Selasa (2/2).
Kendati begitu, ia mengatakan pemerintah akan memastikan program itu apakah benar-benar
tidak akan diberikan lagi atau tidak.
"Nanti, kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di
APBN 2021," ucapnya.
Kendati begitu, Ida memastikan sebagian program bantuan kepada pekerja terdampak pandemi
covid-19 tetap dilanjutkan tahun ini. Namun, tidak dirinci program apa saja yang dimaksud.
Ia hanya menekankan bahwa program yang dilanjut akan berjalan hingga kondisi perekonomian
normal kembali. Menurutnya, hal ini perlu karena pandemi telah meningkatkan jumlah
pengangguran.
Catatannya, ada 9,77 juta orang pengangguran sampai Agustus 2020. "Program-program itu
sebagian akan terus jalan sampai kondisinya kembali normal, memang diarahkan untuk
menangani dampak pandemi covid-19," jelasnya.
Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, salah satu program bagi pekerja terdampak covid-19
yang masih berlanjut pada tahun ini adalah program Kartu Prakerja. Tapi, Manajemen Pelaksana
(PMO) Kartu Prakerja belum membuka pendaftaran gelombang 12 hingga saat ini.
Di sisi lain, pencairan BLT subsidi gaji sebenarnya belum mencapai 100 persen sampai Januari
2021 dari pelaksanaan menggunakan anggaran 2020. Totalnya, masih ada pencairan yang belum
diberikan 270.489 calon penerima.
Sementara yang sudah disalurkan mencapai 12,29 juta penerima pada termin pertama dan 12,24
juta penerima pada termin kedua. Total, anggaran yang sudah dikucurkan mencapai Rp29,44
triliun atau 98,91 persen dari target Rp29,76 triliun.
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Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, sementara memang
di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti, kami lihat bagaimana kondisi ekonomi
berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program-program itu sebagian akan terus
jalan sampai kondisinya kembali normal, memang diarahkan untuk menangani dampak pandemi
covid-19
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kenapa tidak tersalurkan 100 persen? Kami
bisa menjelaskan, ada beberapa penyebab belum tersalurkan

Ringkasan
Pemerintah tidak akan melanjutkan program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi
gaji atau upah di 2021. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, anggaran BLT gaji
kepada pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta itu tidak dianggarkan dalam APBN 2021.

BLT SUBSIDI GAJI RP 5 JUTA DISETOP, PROGRAM BANTUAN LAINNYA TETAP
BERLANJUT
JAKARTA - Pemerintah tidak akan melanjutkan program pemberian Bantuan Langsung Tunai
(BLT) subsidi gaji atau upah di 2021.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, anggaran BLT gaji kepada pekerja bergaji di
bawah Rp 5 juta itu tidak dianggarkan dalam APBN 2021.
Hal itu disampaikan Ida kepada media usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai
Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra,
asosiasi/industri di BBPLK Medan, Sabtu (30/1/2021).
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"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti,
kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN
2021," ujar Ida dalam rekaman yang dibagikan Biro Humas Kemenaker.
Namun, Ida menuturkan sebagian program bantuan kepada pekerja terdampak pandemi Covid19 tetap dilanjutkan tahun ini.
Meski tidak menyebutkan secara rinci program yang dimaksud, namun Ida mengatakan program
itu tetap berjalan hingga kondisi perekonomian normal kembali.
Pasalnya, pandemi Covid-19 telah mengerek jumlah pengangguran menjadi 9,77 hingga Agustus
2020.
Oleh sebab itu, menurutnya dibutuhkan program-program pemerintah guna membantu pekerja
yang kehilangan pekerjaannya.
"Program-program itu sebagian akan terus jalan sampai kondisinya kembali normal, memang
diarahkan untuk menangani dampak pandemi covid-19," jelasnya.
Berdasarkan catatan Tribun, salah satu program bagi pekerja terdampak Covid-19 yang masih
berlanjut di tahun ini adalah program Kartu Prakerja.
Meskipun dipastikan lanjut, namun hingga saat ini Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja
belum membuka pendaftaran gelombang 12.
Terkait dengan BLT subsidi gaji, pencairannya sendiri belum mencapai 100 persen pada Januari
lalu.
Ida sempat menuturkan pemerintah belum mencairkan BLT bagi pekerja bergaji di bawah Rp5
juta kepada 270.489 calon penerima.
Jumlah itu terdiri dari 110.762 pekerja pada termin pertama dan 159.727 pekerja di termin
kedua.
"Kenapa tidak tersalurkan 100 persen? Kami bisa menjelaskan, ada beberapa penyebab belum
tersalurkan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.
Sementara itu, pemerintah telah menyalurkan BLT kepada 12,29 juta pekerja pada termin
pertama.
Kemudian, total pekerja yang mendapatkan BLT pada termin kedua sebanyak 12,24 juta orang.
Dari sisi anggaran, total dana yang dikucurkan sebesar Rp 29,44 triliun atau 98,91 persen dari
target sebesar Rp 29,76 triliun.
Terdiri dari Rp 14,75 triliun pada termin pertama dan Rp 14,69 triliun pada termin kedua.
(tribun network/ras/dod).
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