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:

Kemnaker Gaet Martha Tilaar Kembangkan Obat dan
Kosmetik Lewat BLK

Sentimen : Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas (Binalattas) menggandeng Martha Tilaar Group dalam pelatihan kerja di
beberapa Balai Latihan Kerja (BLK). Kerja sama tersebut bertujuan untuk
pengembangan jurusan pertanian, terutama dalam menghasilkan produk obat dan
kosmetik.
Selain itu, Kemnaker juga bekerja sama dengan Martha Tilaar untuk meningkatkan
kompetensi SDM di lima destinasi wisata. Adapun kerja sama ini diwujudkan melalui
pengembangan di beberapa jurusan seperti penata rias, salon, spa terapis dan lainnya.
Sehingga di masa mendatang jurusan hospitality tersebut juga akan terdapat di
beberapa BLK Kemnaker.
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positive - Eka Supria Atmaja (Bupati Bekasi) Perekonomian masyarakat menjadi sulit, Bekasi
harus bangkit dari keterpurukan
neutral - Eka Supria Atmaja (Bupati Bekasi) Masyarakat jangan dibiarkan sendiri, perlu
pendampingan. Tahun ini peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi fokus kami, tentu
saja infrastruktur yang juga tetap akan dibangun
positive - Eka Supria Atmaja (Bupati Bekasi) Dengan mengikuti pemagangan nasional di sejumlah
perusahaan besar, tenaga kerja lokal kita akan berdaya saing tinggi, setidaknya mampu
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di masa pandemi ini
positive - Eka Supria Atmaja (Bupati Bekasi) Pembangunan ini guna mempermudah akses
transportasi masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga
positive - Eka Supria Atmaja (Bupati Bekasi) Kami juga siapkan program khusus bagi para pelaku
UMKM dan para pedagang di pasar tradisional seperti pelatihan dan sosialisasi pemasaran

Ringkasan
Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai fokus pemulihan ekonomi setelah badai wabah virus Corona
membuat wilayahnya masih masuk zona merah COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten
Bekasi berkomitmen kembali menata wilayahnya sambil melakukan penanganan COVID-19 agar
cepat keluar dari zona merah. Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyatakan, postur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten BekasiTahun 2021 sebesar Rp6,5 triliun
dialokasikan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terdampak wabah virus
corona."Perekonomian masyarakat menjadi sulit, Bekasi harus bangkit dari keterpurukan,"
katanya, Rabu (3/2/2021). Sejumlah program inovasi dalam rangka peningkatan sumber daya
manusia, di antaranya pembukaan kesempatan magang bagi para angkatan kerja di sejumlah
industri besar yang tersebar di wilayahnya. Program ini sudah mulai digulirkan di triwulan akhir
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tahun lalu dan terus ditingkatkan tahun ini. "Dengan mengikuti pemagangan nasional di sejumlah
perusahaan besar, tenaga kerja lokal kita akan berdaya saing tinggi, setidaknya mampu
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di masa pandemi ini," ucapnya.

APBD KABUPATEN BEKASI 2021 SEBESAR RP6,5 TRILIUN, DIARAHKAN DUKUNG
PEMULIHAN EKONOMI
BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai fokus pemulihan ekonomi setelah badai wabah
virus Corona membuat wilayahnya masih masuk zona merah COVID-19 di Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Bekasi berkomitmen kembali menata wilayahnya sambil melakukan penanganan
COVID-19 agar cepat keluar dari zona merah.
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyatakan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten BekasiTahun 2021 sebesar Rp6,5 triliun dialokasikan untuk mendukung
pemulihan ekonomi yang terdampak wabah virus corona."Perekonomian masyarakat menjadi
sulit, Bekasi harus bangkit dari keterpurukan," katanya, Rabu (3/2/2021).
Selaku pemegang amanah penyelenggara roda pemerintahan, Eka merasa bertanggung jawab,
mengatasi kondisi krisis ini dengan segala daya dan upaya."Masyarakat jangan dibiarkan sendiri,
perlu pendampingan. Tahun ini peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi fokus kami,
tentu saja infrastruktur yang juga tetap akan dibangun," ujarnya.
Sejumlah program inovasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, di antaranya
pembukaan kesempatan magang bagi para angkatan kerja di sejumlah industri besar yang
tersebar di wilayahnya. Program ini sudah mulai digulirkan di triwulan akhir tahun lalu dan terus
ditingkatkan tahun ini.
"Dengan mengikuti pemagangan nasional di sejumlah perusahaan besar, tenaga kerja lokal kita
akan berdaya saing tinggi, setidaknya mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di masa
pandemi ini," ucapnya.
Untuk itu, Eka sudah meminta semua investor agar menyerap warga Kabupaten Bekasi bekerja
di perusahaanya. Kemudian pemberian insentif bagi imam masjid berkualitas yang lulus hasil
seleksi. Selain diberi tunjangan, para imam ini akan ditugaskan memimpin salat di berbagai
waktu dan sejumlah masjid.
Ditambah, pemerintah daerah berencana membangun sejumlah akses penghubung wilayah di
antaranya Jembatan Cipamingkis serta Jembatan Bojongmangu. "Pembangunan ini guna
mempermudah akses transportasi masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian
warga,"ungkapnya.
Kabupaten Bekasi juga memastikan program unggulan lain tetap terlaksana seperti pembiayaan
iuran JKN-KIS bagi warga tidak mampu. Pembiayaan ini merupakan wujud nyata dari komitmen
merealisasikan Universal Coverage Health.
Selain itu, kata dia, Kabupaten Bekasi tahun ini akan melakukan pembangunan rumah tidak layak
huni melalui program Bekasi Bedah Nata Rumah (Bebenah) kepada sedikitnya 5.000 unit rumah
warga tidak mampu."Kami juga siapkan program khusus bagi para pelaku UMKM dan para
pedagang di pasar tradisional seperti pelatihan dan sosialisasi pemasaran," tutupnya. (wib).
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neutral - Martin Wibisono (Direktur, Commercial Client) Situasi yang terjadi di tahun 2020 telah
memaksa banyak karyawan untuk beralih ke cara bekerja jarak jauh dalam waktu semalam.
Meski bukan konsep yang asing bagi sebagian besar tenaga kerja Indonesia, mereka tetap
khawatir jika cara bekerja jarak jauh ini berlanjut dalam jangka panjang

Ringkasan
Dell Technologies hari ini merilis riset terbaru yang mengungkapkan tingkat kesiapan para
karyawan di Indonesia untuk bekerja jarak jauh dalam jangka panjang. Riset Indeks Kesiapan
Bekerja dari Jarak Jauh atau Remote Work Readiness (RWR) Index ini mewawancarai 1.030
pekerja Indonesia berusia 18 tahun ke atas. Hasilnya, delapan dari 10 pekerja atau 81 persen
responden merasa siap untuk bekerja jarak jauh dalam jangka panjang.

SURVEI: DELAPAN DARI 10 PEGAWAI DI INDONESIA SIAP BEKERJA JARAK JAUH
DALAM JANGKA PANJANG
JAKARTA - Dell Technologies hari ini merilis riset terbaru yang mengungkapkan tingkat kesiapan
para karyawan di Indonesia untuk bekerja jarak jauh dalam jangka panjang.
Riset Indeks Kesiapan Bekerja dari Jarak Jauh atau Remote Work Readiness (RWR) Index ini
mewawancarai 1.030 pekerja Indonesia berusia 18 tahun ke atas.
Hasilnya, delapan dari 10 pekerja atau 81 persen responden merasa siap untuk bekerja jarak
jauh dalam jangka panjang.
Riset ini juga menemukan, hanya 55 persen pekerja yang merasa perusahaan mereka
mendukung penuh cara bekerja jarak jauh dalam jangka panjang.
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Batasan Makin Tipis Riset ini juga mendapati batasan yang makin tipis antara kehidupan kerja
dan pribadi menjadi kekhawatiran utama yang dirasakan 33 persen responden jika cara bekerja
jarak jauh berlanjut dalam jangka panjang.
Responden juga menyatakan, pihak perusahaan tempat mereka bekerja juga perlu menyediakan
lebih banyak sumber daya untuk mendukung produktivitas mereka.
"Situasi yang terjadi di tahun 2020 telah memaksa banyak karyawan untuk beralih ke cara
bekerja jarak jauh dalam waktu semalam. Meski bukan konsep yang asing bagi sebagian besar
tenaga kerja Indonesia, mereka tetap khawatir jika cara bekerja jarak jauh ini berlanjut dalam
jangka panjang," ungkap Martin Wibisono, Direktur, Commercial Client, Dell Technologies,
Indonesia dan Filipina, Rabu (3/2/2021).
Dia mengatakan, pekerja di Indonesia siap terus-menerus bekerja dari jarak jauh, tapi mereka
mengharapkan dukungan yang lebih besar dari perusahaan mereka, khususnya sumber daya
teknologi dan yang berkaitan dengan sumber daya manusia.
Responden Survei ini mewawancarai lebih dari 7.000 pekerja, usia 18 tahun ke atas, di kawasan
Asia Pasifik & Jepang (APJ) dan mengumpulkan data tentang kesiapan mereka untuk bekerja
jarak jauh dalam jangka panjang serta apa saja faktor-faktor penting yang mereka butuhkan
untuk bisa sukses bekerja jarak jauh dalam jangka panjang.
Secara umum, responden pekerja di Indonesia merasa perusahaan tempat mereka bekerja
mendukung cara bekerja jarak jauh dalam jangka panjang (55 persen).
Sentimen ini konsisten di ketiga kategori utama survei, yaitu gender, kelompok umur, dan skala
organisasi.
Namun masih banyak tugas yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk
memahami berbagai tantangan yang dihadapi karyawan mereka dan menyediakan sumber daya
yang dibutuhkan agar para karyawan tersebut bisa sukses bekerja jarak jauh dalam jangka
panjang.
Dari sisi sumber daya teknologi, hanya 54 persen pekerja di Indonesia setuju perusahaan tempat
mereka bekerja telah melakukan semua yang mereka bisa untuk menyediakan sumber daya
teknologi yang dibutuhkan.
Tantangan teknologi terbesar yang mereka rasakan adalah stabilitas dukungan jaringan internet
untuk bekerja secara remote, termasuk bandwidth internet (sebesar 41 persen). Mereka juga
merasakan masih harus menggunakan perangkat pribadi untuk bekerja (32 persen responden).
Hal ini harus mendapat perhatian khusus dari perusahaan mengingat berbagai risiko keamanan
TI yang bisa muncul.
Para pekerja juga mengalami kesulitan mengakses sumber daya internal perusahaan (28 persen
responden) saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.
Para pekerja mengharapkan ketiga sumber daya teknologi utama ini disediakan oleh pihak
perusahaan tempat mereka bekerja: 1. Perangkat/alat produktivitas (42 persen responden) 2.
Jaringan remote yang stabil, termasuk bandwidth internet (39 persen responden) 3. Akses ke
sumber daya internal perusahaan (32 persen responden) Yang menarik, riset ini mendapati 75
persen pekerja Indonesia sudah bekerja jarak jauh sebelum pemberlakuan PSBB, kedua tertinggi
setelah India (85 persen).
Rata-rata pekerja Indonesia bekerja dari jarak jauh sebanyak empat hari dalam satu bulan
sebelum PSBB.
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positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Ini menunjukkan bahwa anggaran PEN
memiliki magnitudo yang setara dengan alokasi PEN tahun lalu Rp 695,2 triliun
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Semalam kami baru diskusi dengan
kementerian dan Kemenko lain, angka ini meningkat sampai level Rp 619 triliun
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kartu Prakerja tidak hanya peningkatan
kompetensi tapi juga insentif, menjadi semi bansos
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kartu Prakerja ada insentifnya dan tetap
dilanjutkan. Alokasinya cukup besar Rp 20 triliun
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) PHK dilihat dari angka memang sangat kecil
tapi yang banyak itu yang dirumahkan dengan penghasilan yang berkurang setengah, 75 persen
bahkan berkurang sama sekali tapi status mereka belum di-PHK

Ringkasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dukungan fiskal untuk penanganan
pandemi Covid-19 masih menjadi prioritas. Hal ini tunjukkan dengan kenaikan anggaran program
pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp 619 triliun pada tahun 2021 ini. Sementara,
dalam kunjungannya ke perusahaan jamu dan kosmetika di Kabupaten Bekasi, Rabu (3/2/2021), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bantuan subsidi upah akan dialihkan
ke dalam program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja tidak lagi fokus pada peningkatan kompetensi
namun menjadi semibantuan sosial. "Kartu Prakerja tidak hanya peningkatan kompetensi tapi
juga insentif, menjadi semi bansos," kata Ida.
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DUKUNGAN FISKAL MASIH JADI PRIORITAS
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dukungan fiskal untuk penanganan
pandemi Covid-19 masih menjadi prioritas. Hal ini tunjukkan dengan kenaikan anggaran program
pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp 619 triliun pada tahun 2021 ini.
"Ini menunjukkan bahwa anggaran PEN memiliki magnitudo yang setara dengan alokasi PEN
tahun lalu Rp 695,2 triliun," kata Sri Mulyani menegaskan.
Diakui Sri Mulyani, anggaran untuk program PEN saat ini berada di level Rp 533,1 triliun. Namun,
angka ini dinilai masih sangat pre-liminary.
"Semalam kami baru diskusi dengan kementerian dan Kemenko lain, angka ini meningkat sampai
level Rp 619 triliun," katanya dalam acara Mandiri Investment Forum 2021 di Jakarta, Rabu
(3/2/2021).
Ia menuturkan, selain anggaran itu, pemerintah berencana mengalokasikan dana untuk insentif
pajak dalam paket anggaran PEN 2021 yang jumlahnya sekitar Rp 42 triliun hingga Rp 60 triliun
untuk sektor kesehatan.
Sri Mulyani menyebutkan, anggaran PEN 2021 yang berjumlah Rp 533,1 triliun memiliki fokus
pada empat bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, serta UMKM dan
pembiayaan korporasi.
Untuk bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp 104,7 triliun yang digunakan untuk
pengadaan dan operasional vaksin Covid 19, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, biaya klaim
perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kemati-an, serta bantuan iuran BPJS untuk
PBPU/BP.
Untuk bidang perlindungan sosial memiliki alokasi Rp 150,96 triliun dengan fokus PKH bagi 10
juta KPM, kartu sembako, Prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota
PJJ, serta diskon listrik.
Untuk program prioritas dialokasikan Rp 141,36 triliun yang difokuskan pada dukungan
pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah,
padat karya kementerian dan lembaga, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.
Untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp 150,06 triliun dengan fokus pada
subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan
loss limit dan korporasi.
Prakerja
Sementara, dalam kunjungannya ke perusahaan jamu dan kosmetika di Kabupaten Bekasi, Rabu
(3/2/-2021), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bantuan subsidi upah akan
dialihkan ke dalam program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja tidak lagi fokus pada peningkatan
kompetensi namun menjadi semibantuan sosial.
"Kartu Prakerja tidak hanya peningkatan kompetensi tapi juga insentif, menjadi semi bansos,"
kata Ida.
Hanya, Kartu Prakerja kewenangannya berada di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.
Namun begitu, kata dia, anggaran untuk program Kartu Prakerja mengalami kenaikan.
"Kartu Prakerja ada insentifnya dan tetap dilanjutkan. Alokasinya cukup besar Rp 20 triliun,"
ucap dia.
7

Di sisi lain, Ida mengaku, pandemi Covid-19 cukup memukul kaum pekerja. Berdasarkan Data
Badan Pusat Statistik, hingga Agustus 2020, telah terjadi 2,1 juta kasus PHK se-Indonesia. Angka
tersebut menambah jumlah pengangguran menjadi 9,7 juta jiwa dari semula 7,05 juta jiwa.
Ida menambahkan, tidak hanya PHK yang terjadi terhadap para pekerja, juga dirumahkan lalu
dipotong gajinya hingga seluruhnya.
"PHK dilihat dari angka memang sangat kecil tapi yang banyak itu yang dirumahkan dengan
penghasilan yang berkurang setengah, 75 persen bahkan berkurang sama sekali tapi status
mereka belum di-PHK," ucap dia. (Kismi Dwi Astuti, Tom-mi Andryandy)** *
Caption:
MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengunjungi pabrik jamu dan kosmetika di Cikarang,
Kabupaten Bekasi, Rabu (3/2/2021). Ida memastikan bantuan subsidi upah tidak masuk dalam
anggaran 2021. *
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Analisis peluang bisnis sangat penting untuk menunjang keberhasilan bisnis. Seringkah,
pengusaha menghadapi dilema saat mendefinisikan produk atau layanan yang akan diberikan.
Bahkan diragukan apakah produk tersebut unik dan layak untuk dijual. Satu hal yang dapat
dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
Analisis peluang bisnis sangat berguna untuk merumuskan strategi perusahaan, penjualan dan
ide bisnis baru. Harus ada tujuan yang ingin dicapai di setiap perusahaan. Beberapa standar
perlu dipenuhi untuk memulai bisnis baru.

ANALISIS PELUANG WIRAUSAHA UNTUK PEMULA
Analisis peluang bisnis sangat penting untuk menunjang keberhasilan bisnis. Seringkah,
pengusaha menghadapi dilema saat mendefinisikan produk atau layanan yang akan diberikan.
Bahkan diragukan apakah produk tersebut unik dan layak untuk dijual.
Satu hal yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman.
Analisis peluang bisnis sangat berguna untuk merumuskan strategi perusahaan, penjualan dan
ide bisnis baru. Harus ada tujuan yang ingin dicapai di setiap perusahaan. Beberapa standar
perlu dipenuhi untuk memulai bisnis baru.
Untuk informasi lebih detail tentang analisis peluang, melansir dari laman HaloMoney.co.id.
Identifikasi peluang dan persaingan
Sebelum memulai bisnis, identifikasi produk bisa menjadi langkah awal dalam menghadapi
persaingan yang ketat. Produk yang unik dan berbeda dengan kompetitor pasti akan diminati
oleh masyarakat luas.
Jika produk yang akan dijual sama, berbeda. Tentu konsumen akan tetap memilih produk serupa,
tapi harganya lebih murah. Selain itu penjual yang sudah memiliki reputasi baik akan lebih
banyak dicari oleh konsumen.
10

Pahami pasar
Karakteristik pasar sangat penting dan harus diidentifikasi lebih lanjut saat menganalisis peluang
bisnis. Apa tujuan usaha, dan apakah mereka tertarik dengan produk yang akan ditawarkan.
Sebelum memulai bisnis, kedua poin ini sangat penting.
Seberapa besar target pasar.
Untuk mengetahui pasarnya, bisa mulai dengan mengumpulkan data pasar untuk semua industri
dan seluruh pasar.
Dana yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis
Modal adalah bagian terpenting dari analisis peluang bisnis. Sebelum memulai bisnis, perlu
mempertimbangkan yang terbaik untuk memastikan bahwa dana yang dibutuhkan sudah sesuai.
Jika bisnis yang ingin dijalankan membutuhkan banyak modal, maka pasti sudah mulai
memikirkannya. Di mana bisa mendapatkan pendanaan. Baik dengan mengajukan KTA atau
meminjam uang dari situs fintech.
Mulailah menentukan berbagai alternatif untuk memperoleh modal. Tentunya harus dapat
memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan dan karyawannya.
Kapasitas produksi
Jika produk yang ingin dijual membutuhkan proses produksi, maka tentunya dibutuhkan banyak
alat produksi. Dari peralatan produksi, peralatan produksi hingga kebutuhan tenaga kerja.
Ini tentunya bukan tugas yang mudah, harus mulai memikirkan biaya peralatan. Ini adalah
bagian penting dari analisis peluang bisnis.
Rancang bisnis
Setelah menemukan bisnis yang ingin dijalankan, saatnya mulai merancang business plan.
Ini merupakan tahap awal bagi calon wirausaha sebelum mereka memulai bisnisnya.
Rencana bisnis berupa pernyataan tertulis formal agar perusahaan dapat mencapai tujuannya.
Banyak orang gagal dalam bisnis karena kurangnya perencanaan yang matang.
Namun, ini tidak berarti bahwa orang yang membuat rencana bisnis tersebut dapat menjalankan
bisnis dengan sukses.
Sumber dana
Hal terpenting dalam mendesain business plan adalah memasukkan sumber pendanaan. Sumber
dana berasal dari perorangan, bank atau investor. Dalam hal ini, sumber dana harus disebutkan
sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kebingungan di kemudian hari.
Jika berniat mendapatkan dana dari investor atau kreditor, harus menjawab beberapa poin.
arn
http://www.koran-jakarta.com/analisis-peluang-wirausaha-untuk-pemula/
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Lulusan Kursus Bisa Bersaing dengan Politeknik

Nama Media
Newstrend

Koran Jakarta
Pelatihan Tenaga Kerja

Halaman/URL

Pg2

Jurnalis

N-3

Tanggal
Ukuran

2021-02-04 04:34:00
174x142mmk

Warna

Hitam/Putih

AD Value

Rp 34.800.000

News Value

Rp 174.000.000

Kategori

Ditjen Binalattas

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
positive - Wartanto (Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud) Banyak lembaga kursus dan
pelatihan yang sudah mulai bermitra dengan berbagai lembaga
negative - Wartanto (Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud) Nah biasanya juga, lulusan
yang tidak terserap itu kemudian akan dilatih kembali dan ditawarkan ke lembaga lain
positive - Wartanto (Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud) Kalau lulusan yang dihasilkan
bagus maka itu akan untung buat mereka juga
neutral - Wartanto (Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud) Bahkan kalau bisa kita ingin
tingkatkan serapan tersebut berada di atas angka serapan yang tercatat saat ini
neutral - Wartanto (Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud) Terus terang para lulusan
kursus dan pelatihan itu mental dan motivasinya sudah sangat terbentuk, sudah sangat siap
untuk dunia kerja

Ringkasan
Sektor kursus dan pelatihan berpotensi besar menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup
banyak. Lulusan kursus dan pelatihan mampu bersaing dengan pendidikan vokasi dan politeknik.
"Banyak lembaga kursus dan pelatihan yang sudah mulai bermitra dengan berbagai lembaga,"
ujar Direktur Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),
Wartanto, di Jakarta, Rabu (3/2). Wartanto menyebut, salah satu tempat pelatihan yakni Baba
Studio, setiap tahun menerima sekitar 1.200 siswa pelatihan. Sebanyak 700 lulusannya selalu
terserap bekerja di Telkom.

LULUSAN KURSUS BISA BERSAING DENGAN POLITEKNIK
Sektor kursus dan pelatihan berpotensi besar menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup
banyak. Lulusan kursus dan pelatihan mampu bersaing dengan pendidikan vokasi dan politeknik.
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"Banyak lembaga kursus dan pelatihan yang sudah mulai bermitra dengan berbagai lembaga,"
ujar Direktur Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),
Wartanto, di Jakarta, Rabu (3/2).
Wartanto menyebut, salah satu tempat pelatihan yakni Baba Studio, setiap tahun menerima
sekitar 1.200 siswa pelatihan. Sebanyak 700 lulusannya selalu terserap bekerja di Telkom.
"Nah biasanya juga, lulusan yang tidak terserap itu kemudian akan dilatih kembali dan
ditawarkan ke lembaga lain," jelasnya.
Tingkatkan Kapasitas
Lebih jauh, Wartanto menyatakan lembaga pelatihan yang sudah besar sekitar 70 persen
instruktur atau pelatih telah tersertifikasi bertaraf internasional. Dengan begitu, kualitas
pendidikan dan pelatihan di lembaga kursus pun tidak kalah baik dengan pendidikan akademis.
Dia menekankan lembaga kursus harus memiliki gairah berinovasi. Pasalnya, lembaga kursus
dan pelatihan merupakan sebuah investasi dalam membangun kualitas sumber daya manusai
(SDM).
"Kalau lulusan yang dihasilkan bagus maka itu akan untung buat mereka juga," ucapnya.
Wartanto menambahkan pihaknya akan terus mendorong link and match dalam sektor pelatihan
dan kursus dengan Dunia Usaha dan Dunia Induatri (DUDI). Sehingga makin banyak lulusan
lembaga kursus dan pelatihan yang terserap lapangan kerja.
"Bahkan kalau bisa kita ingin tingkatkan serapan tersebut berada di atas angka serapan yang
tercatat saat ini," katanya.
Dia menekankan peserta lembaga pelatihan dan kursus itu harus berorientasi mencari kerja.
Sehingga ini memudahkan para lulusannya untuk siap kerja.
"Terus terang para lulusan kursus dan pelatihan itu mental dan motivasinya sudah sangat
terbentuk, sudah sangat siap untuk dunia kerja," tandasnya. ruf/N-3
Caption :
Wartanto
Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud
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Subsidi gaji tak berlanjut, alokasi bantuan dialihkan ke Kartu Prakerja

Nama Media
Newstrend

kontan.co.id
Kartu Pra Kerja
https://nasional.kontan.co.id/news/subsidi-gaji-tak-berlanjut-alokasibantuan-dialihkan-ke-kartu-prakerja

Halaman/URL
Jurnalis

kompas.com

Tanggal

2021-02-04 04:33:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value
Kategori

Rp 52.500.000
Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian, program Kartu Prakerja yang
semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi berubah. Kami harus berikan insentif, jadi semi
bansosnya Kartu Prakerja
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk sekarang, kami tidak menggunakan
skema subsidi upah tapi program Kartu Prakerja, yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kartu Prakerja itu ada di bawah koordinasi
Kemenko Perekonomian. Kami Kementerian ketenagakerjaan menjadi bagian program itu,
karena kami punya pelayanan Sisnaker memberikan pelatihan bagi program dari Kartu Prakerja
itu sendiri
negative - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan)
Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah

Ringkasan
Program pemerintah berupa bantuan subsidi upah atau gaji (BSU) memang tidak dialokasikan di
APBN 2021. Namun demikian, menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, alokasi
bantuan sosial subsidi upah/gaji telah dialihkan pemerintah melalui program Kartu Prakerja. Dia
menjelaskan, program Kartu Prakerja kini telah diubah skemanya menjadi semi bantuan sosial.

SUBSIDI GAJI TAK BERLANJUT, ALOKASI BANTUAN DIALIHKAN KE KARTU
PRAKERJA
Program pemerintah berupa bantuan subsidi upah atau gaji (BSU) memang tidak dialokasikan di
APBN 2021. Namun demikian, menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, alokasi
bantuan sosial subsidi upah/gaji telah dialihkan pemerintah melalui program Kartu Prakerja.
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Dia menjelaskan, program Kartu Prakerja kini telah diubah skemanya menjadi semi bantuan
sosial.
"Kemudian, program Kartu Prakerja yang semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi
berubah. Kami harus berikan insentif, jadi semi bansosnya Kartu Prakerja," katanya di Cikarang,
Rabu (3/2/2021).
"Untuk sekarang, kami tidak menggunakan skema subsidi upah tapi program Kartu Prakerja,
yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan," lanjut Ida.
Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa Kartu Prakerja menjadi bagian dari program Kementerian
Koordinator bidang Perekonomian. Program ini telah dialokasikan dari keuangan negara sebesar
Rp 20 triliun.
"Kartu Prakerja itu ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Kami Kementerian
ketenagakerjaan menjadi bagian program itu, karena kami punya pelayanan Sisnaker
memberikan pelatihan bagi program dari Kartu Prakerja itu sendiri," ujar politisi PKB ini.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu
Puspasari membenarkan sekaligus menegaskan bahwa tahun ini program pemerintah berupa
bantuan subsidi upah atau gaji tidak berlanjut.
"Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah," kata dia saat dihubungi Kompas.com, hari ini.
Dia menjelaskan, anggaran negara yang dipersiapkan tahun ini hanya diperuntukkan jaringan
perlindungan sosial untuk golongan masyarakat 40% terbawah.
Penulis : Ade Miranti Karunia Editor : Erlangga Djumena.
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Berita Foto - TANAM POHON

Nama Media
Newstrend

Rakyat Merdeka
Pelatihan Produk Obat dan Kosmetik

Halaman/URL

Pg9

Jurnalis

dok kemnaker

Tanggal
Ukuran

2021-02-04 04:26:00
132x144mmk

Warna

Warna

AD Value

Rp 35.640.000

News Value

Rp 178.200.000

Kategori

Ditjen Binalattas

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

BERITA FOTO - TANAM POHON
caption:
TANAM POHON: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (tengah) bersama Pengusaha Martha
Tilaar (kedua kanan) melakukan penanaman pohon usai melakukan kerja sama di Kampoeng
Djamoe Organik Martha Tilaar, Cikarang, kemarin. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan
kerja sama dengan Marta Tilaar Group dalam pelatihan kerja, seperti menata rias pengantin, hair
cut dan lain-lain.
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Subsidi Upah Tetap Dibutuhkan

Nama Media
Newstrend

Kompas
Kartu Pra Kerja

Halaman/URL

Pg9

Jurnalis

Age

Tanggal
Ukuran

2021-02-04 04:20:00
116x206mmk

Warna

Warna

AD Value

Rp 99.760.000

News Value

Rp 299.280.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami tidak menggunakan skema subsidi upah
lagi, tetapi fokus ke program Kartu Prakerja. Di situ ada insentif juga bagi penerima program,
bukan hanya untuk peningkatan kompetensi pekerja
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Berkaca pada kondisi ekonomi dan kinerja sejumlah sektor
yang masih terancam itu, program bantuan subsidi upah seharusnya dilanjutkan untuk menjaga
daya beli buruh dan menyangga buruh dan keluarganya jika suatu saat di-PHK
positive - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Bantuan itu juga secara langsung menjadi
bantalan finansial pekerja. Oleh karena itu, program tersebut tetap dibutuhkan di tengah
pandemi

Ringkasan
Pemerintah memutuskan menghentikan program bantuan subsidi upah tahun ini. Sebagai
gantinya, pemerintah akan berfokus pada program Kartu Prakerja. Pekerja dan pengusaha
keberatan dengan penghentian subsidi upah dan berharap program itu berlanjut. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu (3/2/2021), mengatakan, pemerintah tidak akan
melanjutkan program bantuan subsidi upah pada tahun ini karena memilih fokus pada Kartu
Prakerja. Tahun ini, program yang sifatnya semi-bantuan sosial itu akan mendapat anggaran Rp
20 triliun.

SUBSIDI UPAH TETAP DIBUTUHKAN
Pemerintah memutuskan menghentikan program bantuan subsidi upah tahun ini. Sebagai
gantinya, pemerintah akan berfokus pada program Kartu Prakerja. Pekerja dan pengusaha
keberatan dengan penghentian subsidi upah dan berharap program itu berlanjut.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu (3/2/2021), mengatakan, pemerintah tidak akan
melanjutkan program bantuan subsidi upah pada tahun ini karena memilih fokus pada Kartu
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Prakerja. Tahun ini, program yang sifatnya semi-bantuan sosial itu akan mendapat anggaran Rp
20 triliun.
Sampai sekarang, subsidi upah memang tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara 2021. "Kami tidak menggunakan skema subsidi upah lagi, tetapi fokus ke
program Kartu Prakerja. Di situ ada insentif juga bagi penerima program, bukan hanya untuk
peningkatan kompetensi pekerja," kata Ida saat berkunjung ke Kampoeng Djamoe Organik
Martha Tilaar di Cikarang, Bekasi.
Pada 2020, anggaran program subsidi upah Rp 29,7 triliun. Bantuan itu diberikan ke 12,4 juta
pekerja dengan rata-rata besaran gaji Rp 3,1 juta per bulan di 413.649 perusahaan. Per 18
Januari 2021, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyalurkan 98,91 persen.
Pekerja penerima subsidi adalah mereka yang terdaftar di BP Jamsostek sebagai peserta kategori
penerima upah (PU) dengan gaji terdaftar di bawah Rp 5 juta. Pendaftaran dilakukan perusahaan
masing-masing, sementara bantuan tunai ditransfer langsung ke rekening pekerja senilai Rp
600.000 per bulan selama empat bulan.
Program bantuan subsidi upah lebih terarah dan terukur dibandingkan program Kartu Prakerja.
Subsidi upah dilakukan dengan pendataan tertutup dan verifikasi berlapis oleh pemerintah dan
BP Jamsostek. Sementara, Kartu Prakerja melalui pendaftaran terbuka dan bukan hanya
diberikan untuk pekerja yang terdampak pandemi atau bergaji kecil.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, meski sudah memasuki
tahun kedua pandemi Covid-19, kondisi perekonomian belum benar-benar pulih. Beberapa sektor
dan perusahaan masih mempertimbangkan opsi pemutusan hubungan kerja (PHK).
KSPI menyoroti potensi PHK besar-besaran akan terjadi di sejumlah sektor, salah satunya
industri baja yang saat ini mempekerjakan 100.000 orang pekerja di seluruh Indonesia. Industri
baja dinilai tidak mampu bersaing dengan impor baja dari China sehingga terancam gulung tikar.
"Berkaca pada kondisi ekonomi dan kinerja sejumlah sektor yang masih terancam itu, program
bantuan subsidi upah seharusnya dilanjutkan untuk menjaga daya beli buruh dan menyangga
buruh dan keluarganya jika suatu saat di-PHK," katanya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial Anton J Supit menuturkan, saat ini, baru segelintir sektor yang sudah mulai
stabil dan tumbuh positif. Sementara sebagian besar perusahaan masih terpuruk akibat tidak
bisa beraktivitas secara maksimal.
Dengan kondisi itu, program subsidi upah secara tidak langsung banyak membantu perusahaan
memenuhi kebutuhan pekerja. "Bantuan itu juga secara langsung menjadi bantalan finansial
pekerja. Oleh karena itu, program tersebut tetap dibutuhkan di tengah pandemi," ujarnya. (AGE)
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TUAH INSENTIF DILIPUTI KERAGUAN

Nama Media
Newstrend

Bisnis Indonesia
Insentif Perpajakan

Halaman/URL

Pg5

Jurnalis

Iim F. Timorria

Tanggal
Ukuran

2021-02-04 04:13:00
368x295mmk

Warna

Warna

AD Value

Rp 322.000.000

News Value

Rp 966.000.000

Kategori

Dirjen PHI & Jamsos

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
positive - Ikhsan Ingratubun (Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia) Meski vaksinasi sudah
dimulai, tetapi perekonomian masih penuh ketidakpastian. Dalam hal ini usaha mikro dan kecil
di berbagai jenis usaha masih menghadapi risiko yang besar. Restrukturisasi kredit saja bisa
berlanjut sampai tahun depan
negative - Ikhsan Ingratubun (Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia) Kami belum tahu kapan
kasus akan turun, selama itu pula bisnis menghadapi ketidakpastian. Kaiena itu, insentif
setidaknya setahun
positive - Redma Gita Wiraswasta (Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang
Filamen Indonesia (APSyFI)) Percepatan restitusi PPN bisa memberi ruang cash flow, sehingga
perusahaan bisa investasi. Selain itu, di tekstil bisa mendorong integrasi hulu ke hilir, misal dari
serat ke industri kain
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua APINDO) Kalau melihat anggaran tahun lalu, hanya
sebagian usaha yang untung saja yang mengajukan. Kebanyakan dengan keuangan negatif
otomatis tidak mengajukan keringanan
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua APINDO) Saya rasa jadi fokus adalah bagaimana
penanganan pandemi. Bagi kami selama pandemi pilihan hanya dua, lanjut beroperasi dengan
keuangan yang ketat atau berhenti sementara
neutral - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Stimulus sebenarnya
bukan hanya potongan pajak karena pelaku usaha itu tekanan banyak. Dari sisi penjualan,
mereka harus menekan biaya produksi. Dukungan ini yang diperlukan
negative - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Namun untuk subsidi
memang harus targeted. Tidak bisa dipukul rata untuk semua sektor dengan upah di bawah Rp5
juta seperti sebelumnya. Perlu dipilih sektor yang memang mengalami tekanan
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Ringkasan
Perpanjangan insentif perpajakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9
Tahun 2021 sedikit menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.
Namun, efektivitasnya masih diragukan. Sejumlah insentif yang diberikan kepada dunia usaha
mencakup pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final tarif 0,5%
untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) DTP, dan PPh final jasa konstruksi DTP atas
Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Selain itu, pemerintah juga
kembali membebaskan PPh Pasal 22 impor, pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, dan
restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

TUAH INSENTIF DILIPUTI KERAGUAN
Perpanjangan insentif perpajakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9
Tahun 2021 sedikit menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-l19.
Namun, efektivitasnya masih diragukan.
Sejumlah insentif yang diberikan kepada dunia usaha mencakup pajak penghasilan (PPh) Pasal
21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final tarif 0,5% untuk usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) DTP, dan PPh final jasa konstruksi DTP atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna
Air Irigasi (P3-TGAI).
Selain itu, pemerintah juga kembali membebaskan PPh Pasal 22 impor, pengurangan 50%
angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyambut positif
berlanjutnya insentif bagi UMKM. Namun, dia menyayangkan masa pemberian insentif yang
terbatas untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2021.
"Meski vaksinasi sudah dimulai, tetapi perekonomian masih penuh ketidakpastian. Dalam hal ini
usaha mikro dan kecil di berbagai jenis usaha masih menghadapi risiko yang besar.
Restrukturisasi kredit saja bisa berlanjut sampai tahun depan," kata Ikhsan saat dihubungi, Rabu
(3/2).
Ikhsan menilai insentif bagi usaha mikro dan kecil idealnya diperpanjang selama setahun dan
mencakup semua jenis usaha selama berskala UMKM. Meski pemerintah menaruh target positif
pada perekonomian untuk tahun ini, dia menyebutkan konsumsi yang mendorong aktivitas bisnis
belum memberi sinyal pemulihan.
"Kami belum tahu kapan kasus akan turun, selama itu pula bisnis menghadapi ketidakpastian.
Kaiena itu, insentif setidaknya setahun," tuturnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia
(APSyFI) Redma Gita Wiraswasta berpendapat bahwa insentif yang diberikan cukup
mengakomodasi kebutuhan pelaku industri, terutama pada percepatan restitusi PPN yang dia
sebut bisa memberi ruang bagi arus kas perusahaan.
"Percepatan restitusi PPN bisa memberi ruang cash flow, sehingga perusahaan bisa investasi.
Selain itu, di tekstil bisa mendorong integrasi hulu ke hilir, misal dari serat ke industri kain,"
katanya.
Meski demikian, Redma juga memberi catatan tersendiri untuk pembebasan PPh Pasal 22 impor
yang menyasar 730 klasifikasi lapangan usaha (KLU), termasuk di industri tekstil.
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Sebagai salah satu sektor yang kerap dirundung masalah banjir impor, Redma mengatakan
kemudahan impor justru bisa menghambat investasi karena saat ini tidak ada insentif khusus
untuk penyerapan bahan baku yang diproduksi di dalam negeri. Adapun, insentif pajak sejak
awal akan ditinjau secara berkala oleh pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran untuk insentif dunia usaha kali ini mencapai
Rp42 triliun, bahkan bisa menyentuh Rp62 triliun jika sektor kesehatan turut dihitung.
MASIH RAGU
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan sangsi
realisasi insentif pajak dunia usaha yang kembali dikucurkan pemerintah bisa lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun lalu. Dia memperkirakan pelaku usaha yang memanfaatkan insentif
pajak tetap akan terbatas.
"Kalau melihat anggaran tahun lalu, hanya sebagian usaha yang untung saja yang mengajukan.
Kebanyakan dengan keuangan negatif otomatis tidak mengajukan keringanan," katanya.
Dia pun menilai pembebasan PPh 21 tidak terlalu efektif karena banyak usaha yang memang
mengurangi gaji pekerja. Sementara untuk diskon PPh Pasal 25, tidak dirasakan karena banyak
perusahaan yang justru merugi.
"Saya rasa jadi fokus adalah bagaimana penanganan pandemi. Bagi kami selama pandemi pilihan
hanya dua, lanjut beroperasi dengan keuangan yang ketat atau berhenti sementara," lanjutnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat daya
dorong stimulus dalam bentuk fiskal bagi dunia usaha relatif kecil jika dibandingkan dengan
tekanan yang dirasakan.
Selain menghadapi konsumsi yang lemah, dunia usaha juga harus berkutat dengan upaya
efisiensi produksi demi menjaga kesehatan arus kas. Karena itu, stimulus yang bisa memperkecil
biaya komponen produksi disebutnya bisa memberi ruang bagi dunia usaha untuk pulih.
"Stimulus sebenarnya bukan hanya potongan pajak karena pelaku usaha itu tekanan banyak.
Dari sisi penjualan, mereka harus menekan biaya produksi. Dukungan ini yang diperlukan,"
katanya.
Sejumlah komponen yang berkontribusi besar dalam operasional mencakup biaya listrik dan
upah tenaga kerja. Selain menjamin keringanan pajak, Faisal menilai subsidi listrik dan upah
tenaga kerja perlu dipastikan keberlanjutannya.
"Namun untuk subsidi memang harus targeted. Tidak bisa dipukul rata untuk semua sektor
dengan upah di bawah Rp5 juta seperti sebelumnya. Perlu dipilih sektor yang memang
mengalami tekanan," lanjutnya.
Dia pun menyebutkan tidak semua sektor layak mendapatkan stimulus pada masa pemulihan.
"Meski vaksinasi sudah dimulai, tetapi perekonomian masih penuh ketidakpastian.
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Sektor Perdagangan Mendominasi Penjaminan KUR

Nama Media
Newstrend

Kontan
Program KUR

Halaman/URL
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Tanggal
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2021-02-04 04:05:00
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AD Value

Rp 23.587.500

News Value
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Kategori

Ditjen Binapenta

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
negative - Iskandar Simorangkir (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kemenko Perekonomian RI) Jadi bukan tahun 2020 saja. Tergantung jangka waktu KUR karena
banyak lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang 4 atau 5 tahun
positive - Anton A. Siregar (Direktur Operasional Ritel Askrindo) Sisanys sektor akomodasi Rp 5
triliun atau 5,6%. Perikanan dan kelauan Rp 1,8 triliun atau 1,6%. Konstruksi Rp 158 miliar atau
0,1%
neutral - Putrama Wahju Setyawan (Direktur Bisnis UMKM) Dari sisi penyerapan tenaga kerja
KUR, sampai dengan Desember 2020 ini tercatat kurang lebih ada 3,85 juta. Target penjaminan
KUR di tahun 2021 ada di Rp 110 triliun

Ringkasan
Program penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) terus berjalan. Dua perusahaan penjamin kredit
pelat merah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia
(Jamkrindo) masih terus memberikan penjaminan KUR yang nilainya terus bertambah. Kedua
perusahaan ini sudah menjamin KUR menjadi Rp 212,8 triliun. Rinciannya, Askrindo menjamin
sebanyak Rp 110,8 triliun dan Jamkrindo menjamin KUR senilai Rp 102 triliun. Sementara
Direktur Operasional Ritel Askrindo, Anton A. Siregar menyatakan, sepanjang 2020 telah
melakukan penjaminan KUR senilai Rp 110,8 triliun. Penjaminan itu memberikan pangsa pasar
sebesar 55% dari total realisasi penyaluran KUR sepanjang tahun lalu. Penjaminan tersebut
diberikan kepada 4,2 juta debitur UMKM yang menyerap tenaga kerja saebanyak 7 juta orang.

SEKTOR PERDAGANGAN MENDOMINASI PENJAMINAN KUR
JAKARTA. Program penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) terus berjalan. Dua perusahaan
penjamin kredit pelat merah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit
Indonesia (Jamkrindo) masih terus memberikan penjaminan KUR yang nilainya terus bertambah.
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Kedua perusahaan ini sudah menjamin KUR menjadi Rp 212,8 triliun. Rinciannya, Askrindo
menjamin sebanyak Rp 110,8 triliun dan Jamkrindo menjamin KUR senilai Rp 102 triliun.
Nilai itu melebihi realisasi penyaluran KUR sepanjang 2020 senilai Rp 198 triliun. Artinya, ada
kelebihan penjaminan KUR di 2020 senilai Rp 14,8 triliun.
Penjaminan tersebut termasuk yang tahun-tahun sebelumnya. "Jadi bukan tahun 2020 saja.
Tergantung jangka waktu KUR karena banyak lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang 4 atau 5
tahun," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemeko Perekonomian,
Iskandar Simorangkir kepada KONTAN Rabu (3/1).
Sementara Direktur Operasional Ritel Askrindo, Anton A. Siregar menyatakan, sepanjang 2020
telah melakukan penjaminan KUR senilai Rp 110,8 triliun. Penjaminan itu memberikan pangsa
pasar sebesar 55% dari total realisasi penyaluran KUR sepanjang tahun lalu. Penjaminan
tersebut diberikan kepada 4,2 juta debitur UMKM yang menyerap tenaga kerja saebanyak 7 juta
orang.
Untuk penjaminan KUR berdasarkan sektor usaha di 2020, masih didominasi oleh sektor
perdagangan. Sektor ini menyumbang plafon lebih kurang Rp 54 triliun atau 49,3%.
Diikuti sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 28,7 t riliun atau 25,9%. Sektor jasa Rp 10,3
triliun atau 9,3%. Industri kecil Rp 10,1 triliun atau 9,1%. "Sisanys sektor akomodasi Rp 5 triliun
atau 5,6%. Perikanan dan kelauan Rp 1,8 triliun atau 1,6%. Konstruksi Rp 158 miliar atau 0,1%,"
tutur Anton.
Sementara Direktur Utama Jamkrindo, Putrama Wahju Setyawan menyatakan, peningkatan
penjaminan tahun lalu ini seiring dengan penguatan modal yang telah dilakukan pemerintah
kepada perseroan itu.
Ia menyatakan, pada tahun 2019 terdapat 2,11 juta UMKM yang dijamin lalu meningkat menjadi
3,42 juta UMKM yang dijamin pada 2020. "Dari sisi penyerapan tenaga kerja KUR, sampai dengan
Desember 2020 ini tercatat kurang lebih ada 3,85 juta. Target penjaminan KUR di tahun 2021
ada di Rp 110 triliun," ujar Putrama.
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BUKTI INSENTIF YANG NIREFEKTIF

Nama Media
Newstrend

Bisnis Indonesia
Insentif Perpajakan

Halaman/URL

Pg11

Jurnalis

Tegar Arief

Tanggal
Ukuran

2021-02-04 04:01:00
385x295mmk

Warna

Warna

AD Value

Rp 336.875.000

News Value

Rp 1.010.625.000

Kategori

Dirjen PHI & Jamsos

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
neutral - Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menteri Keuangan) Idealnya pemberian insentif ada
trade off dengan nilai tambah ekonomi. Itu logika tax holiday
positive - Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menteri Keuangan) Ini rancangan kebijakan dan ini
adalah bagian dari mitigasi risiko dan fairness
negative - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Kami sepakat kalau berbagai fasilitas itu
tidak menghasilkan apa-apa dan mungkin perusahaan telah dapat tapi tidak direalisasi, kita
dapat lakukan pembatalan terhadap fasilitas tersebut
positive - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Sekarang sedang kami
rumuskan. Ini dalam rangka mengontrol. Jadi, tidak cukup hanya diberi izin dan fasilitas tax
holiday
negative - Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Hipmi)
Dampaknya untuk pemerintah tidak akan merugikan. Justru dari semula free atau mendapat
allowance, maka dengan dibatalkan atau dicabut maka akan ada tambahan pajak yang harus
dibayar

Ringkasan
Efektivitas tax allowance dan tax holiday terbukti sangat rendah. Hal itu tecermin dalam rencana
pemerintah yang akan mencabut atau membatalkan fasilitas tersebut kepada investasi yang
tidak memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Pencabutan juga bisa dilakukan
apabila perusahaan penerima insentif tidak merealisasikan komitmen penanaman modalnya di
Tanah Air. Sebenarnya, indikasi nirefektifnya insentif yang dikucurkan oleh pemerintah telah
dipaparkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.
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BUKTI INSENTIF YANG NIREFEKTIF
Efektivitas tax allowance dan tax holiday terbukti sangat rendah. Hal itu tecermin dalam rencana
pemerintah yang akan mencabut atau membatalkan fasilitas tersebut kepada investasi yang
tidak memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional.
Pencabutan juga bisa dilakukan apabila perusahaan penerima insentif tidak merealisasikan
komitmen penanaman modalnya di Tanah Air.
Sebenarnya, indikasi nirefektifnya insentif yang dikucurkan oleh pemerintah telah dipaparkan
oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.
BKF dalam Laporan Belanja Perpajakan 2019 mencatat bahwa jumlah potensi penerimaan pajak
yang hilang dari kebijakan tax allowance mencapai Rp1,03 triliun pada 2017 dan Rp0,79 triliun
pada tahun berikutnya.
Fasilitas tax allowance pun, tulis BKF, tidak terbukti dapat memberikan efek yang diharapkan
oleh pemerintah.
Adapun mengenai tax holiday, data BKF menunjukkan, sejak 2018–Oktober 2020, dari 82 wajib
pajak yang menerima insentif jenis ini, tercatat hanya tiga wajib pajak yang merealisasikan
penanaman modal.
Sebanyak 82 wajib pajak itu mencatatkan investasi senilai Rp1.261,2 triliun. Adapun nilai dari
tiga wajib pajak yang merealisasikan penanaman modal bernilai Rp27,15 triliun.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan
langkah pengetatan ini dilakukan sebagai salah satu mitigasi risiko untuk menjaga efektivitas
insentif yang diberikan.
“Idealnya pemberian insentif ada trade off dengan nilai tambah ekonomi. Itu logika tax holiday,”
kata Prastowo kepada Bisnis, Rabu (3/2).
Akan tetapi, sejauh ini pemerintah masih belum merilis payung hukum terkait dengan kebijakan
tersebut. “Ini rancangan kebijakan dan ini adalah bagian dari mitigasi risiko dan fairness,” tegas
Prastowo.
Saat ini, implementasi tax holiday masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
Beleid itu mengamanatkan wajib pajak penerima insentif harus merealisasikan rencana
penanaman modal maksimal 1 tahun setelah menerima fasilitas tersebut.
Akan tetapi, regulasi itu belum megakomodasi ketentuan terkait dengan pencabutan atau
pembatalan pemberian insentif.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim telah menjalin kesepakatan
dengan Kemenko Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait dengan
kebijakan pengetatan ini.
“Kami sepakat kalau berbagai fasilitas itu tidak menghasilkan apa-apa dan mungkin perusahaan
telah dapat tapi tidak direalisasi, kita dapat lakukan pembatalan terhadap fasilitas tersebut,” kata
Menkeu.
Sri Mulyani menambahkan, nantinya akan ada key performance index (KPI) atau capaian yang
harus dikejar oleh penerima fasilitas perpajakan tersebut. Indikator itu akan dijadikan tolok ukur
terkait dengan efektivitas insentif ke perekonomian nasional.
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Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot tidak menjawab pertanyaan
yang disampaikan Bisnis terkait dengan tindak lanjut dari sisi regulasi atas rencana kebijakan ini.
EFEK BERGANDA
Namun, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan bahwa pengetatan ini dilakukan
karena investasi memiliki efek berganda yang cukup besar.
Artinya, yang dibutuhkan oleh pemerintah tidak hanya komitmen tapi juga realisasi sehingga
bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
“Sekarang sedang kami rumuskan. Ini dalam rangka mengontrol. Jadi, tidak cukup hanya diberi
izin dan fasilitas tax holiday,” kata dia.
Rencana pengetatan itu mendapat dukungan dari pelaku usaha. Ketua Bidang Keuangan dan
Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan tujuan dari
pemberian tax holiday dan tax allowance adalah multiplier effect dari investasi yang dilakukan.
Jika efektivitas dinilai rendah, wajar apabila pemerintah melakukan pembatalan. Sebab dari sisi
fiskal insentif ini memperbesar belanja pajak yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
“Dampaknya untuk pemerintah tidak akan merugikan. Justru dari semula free atau mendapat
allowance, maka dengan dibatalkan atau dicabut maka akan ada tambahan pajak yang harus
dibayar,” jelasnya. (Jaffry Prabu Prakoso)
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15.584 KK di Kota Yogyakarta Berhak Terima Kartu KSJPS

Nama Media
Newstrend

republika.co.id
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https://www.republika.co.id/berita/qny5hp396/15584-kk-di-kotayogyakarta-berhak-terima-kartu-ksjps
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positive - Tri Maryatun (Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Yogya)
Tahun ini kami membagikan kartu KSJPS secara berjenjang untuk mengurangi tatap muka (di
masa pandemi Covid-19). Kami sudah mengirim surat ke wilayah, meminta tolong kemantren
menyampaikan ke kelurahan lalu RT/RW baru ke penerima

Ringkasan
Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai membagikan kartu Keluarga Sasaran Jaminan
Perlindungan Sosial (KSJPS). Setidaknya, 15.584 kepala keluarga (KK) yang berhak menerima
kartu KSJPS. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kota Yogyakarta Tri Maryatun mengatakan, jumlah tersebut didapatkan
berdasarkan hasil pendataan di 2020. Pendataan dilakukan seusia kriteria dan parameter yang
sudah ditetapkan dalam KSJPS. Pembagian kartu KSJPS di 2021 ini, dilakukan secara berjenjang
melalui kemantren, kelurahan dan RT/RW.

15.584 KK DI KOTA YOGYAKARTA BERHAK TERIMA KARTU KSJPS
YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai membagikan kartu Keluarga
Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Setidaknya, 15.584 kepala keluarga (KK) yang
berhak menerima kartu KSJPS.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kota Yogyakarta Tri Maryatun mengatakan, jumlah tersebut didapatkan berdasarkan hasil
pendataan di 2020.
Pendataan dilakukan seusia kriteria dan parameter yang sudah ditetapkan dalam KSJPS.
Pembagian kartu KSJPS di 2021 ini, dilakukan secara berjenjang melalui kemantren, kelurahan
dan RT/RW.
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"Tahun ini kami membagikan kartu KSJPS secara berjenjang untuk mengurangi tatap muka (di
masa pandemi Covid-19). Kami sudah mengirim surat ke wilayah, meminta tolong kemantren
menyampaikan ke kelurahan lalu RT/RW baru ke penerima," katanya, Selasa (2/2).
Pembagian kartu KSJPS ini selesai 11 Februari 2021 nanti.
Pihaknya menargetkan, pembagian kartu KSJPS ini selesai 11 Februari 2021 nanti. Jika ada
kekeliruan dalam penulisan identitas maupun anggota keluarga yang belum masuk dalam KSJPS,
pihaknya akan membuat surat keterangan untuk mencetak kartu KSJPS baru.
"Sejak pekan kemarin mulai dibagikan dan ini masih proses terus dibagikan oleh wilayah. Kami
harap warga yang menerima kartu KSJPS mengecek identitas anggota keluarga yang tertera di
kartu," ujarnya.
Tri menuturkan, KK yang masuk dalam KSJPS dapat mengakses program jaring pengaman sosial
Pemkot Yogyakarta. Seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan hingga santunan kematian.
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Menaker: Tidak ada bantuan upah, insentif pekerja lewat Kartu
Prakerja

Nama Media
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AD Value

Rp 17.500.000
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Rp 52.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan
Sentimen
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Positif

Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tidak menggunakan skema subsidi upah,
tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang
memang tidak dialokasikan, karena kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sampai saat ini tidak ada rencana
pengadaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021, pemerintah akan mengandalkan program
Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi pekerja terdampak pandemi COVID-19. "Kita
tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya
tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida ketika ditemui media usai melakukan kunjungan di
Cikarang, Jawa Barat, Rabu.

MENAKER: TIDAK ADA BANTUAN UPAH, INSENTIF PEKERJA LEWAT KARTU
PRAKERJA
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sampai saat ini tidak
ada rencana pengadaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021, pemerintah akan
mengandalkan program Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi pekerja terdampak
pandemi COVID-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada
insentifnya tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida ketika ditemui media usai melakukan kunjungan
di Cikarang, Jawa Barat, Rabu.
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Menaker menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap Kartu Prakerja cukup besar, yakni
sekitar Rp20 triliun dan sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BSU di APBN
2021.
"Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja," tambah Ida.
Dia menegaskan bahwa di dalam Kartu Prakerja telah ada komponen insentif, selain dana untuk
meningkatkan kompetensi bagi yang berhasil menjadi peserta.
Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan keahlian
masyarakat. Namun, selama pandemi COVID-19 pemerintah melakukan perubahan agar
terdapat komponen bantuan insentif bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan
kerja (PHK) atau angkatan kerja baru.
Total bantuan yang didapat adalah Rp3,55 juta, dengan rincian Rp600 ribu untuk biaya pelatihan
tiap bulan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta dan Rp 1 juta sebagai insentif biaya
pelatihan, serta Rp150 ribu sebagai biaya survei.
Sampai saat ini pemerintah masih mempersiapkan pembukaan pendaftaran gelombang ke-12
dari program tersebut.
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Pemerintah Pastikan Tak Ada Subsidi Upah di 2021

Nama Media
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Positif

Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tidak menggunakan skema subsidi upah,
tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang
memang tidak dialokasikan, karena kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sampai saat ini tidak ada rencana
akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021, pemerintah akan mengandalkan
program Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi pekerja terdampak pandemi COVID-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada
insentifnya tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida ketika ditemui media usai melakukan kunjungan
di Cikarang, Jawa Barat, Rabu.

PEMERINTAH PASTIKAN TAK ADA SUBSIDI UPAH DI 2021
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sampai saat ini tidak ada rencana
akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021, pemerintah akan mengandalkan
program Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi pekerja terdampak pandemi COVID-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada
insentifnya tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida ketika ditemui media usai melakukan kunjungan
di Cikarang, Jawa Barat, Rabu.
Menaker menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap Kartu Prakerja cukup besar, yakni
sekitar Rp20 triliun dan sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BSU di APBN
2021.

37

"Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja," tambah Ida.
Dia menegaskan bahwa di dalam Kartu Prakerja telah ada komponen insentif, selain dana untuk
meningkatkan kompetensi bagi yang berhasil menjadi peserta.
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Di Forum Dialog US-ASEAN, Indonesia Paparkan Strategi Mitigasi
Sektor Ketenagakerjaan
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Kategori
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Kementerian Ketenagakerjaan
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Sentimen

Positif

Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan) Kami harus bekerja lebih keras
untuk memastikan bahwa 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik untuk semua negara,
khususnya pada sektor ketenagakerjaan
negative - Anwar Sanusi (Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan) Berdasarkan jenis kelamin,
pekerja yang terdampak didominasi oleh laki-laki dengan kontribusi sebanyak 1.537.439 orang
atau persentasenya sekitar 71,62 persen, sedangkan perempuan berkontribusi sebanyak
609.228 atau sebanyak 28,38 persen
positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan) Kami Pemerintah Indonesia juga
menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Amerika Serikat dan SEOM (Senior Economic
Official Meeting) yang telah memprakarsai dialog ini. Semoga dialog-dialog seperti ini bisa
dilaksanakan secara berkesinambungan, agar negara-negara anggota ASEAN dapat saling
berbagi solusi dan masukan dalam mengatasi dampak dari pandemic Covid-19, khususnya di
sektor Ketenagakerjaan

Ringkasan
Pandemi Covid-19 menjadi pengingat bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap dampak dari
epidemi, khususnya di sektor Ketenagakerjaan . Oleh karena itu, diperlukan kerja sama
internasional yang erat, baik dalam pencegahan maupun dalam penanganan epidemi itu sendiri.
"Kami harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa 2021 akan menjadi tahun yang lebih
baik untuk semua negara, khususnya pada sektor ketenagakerjaan," kata Sekjen Kementerian
Ketenagakerjaan sekaligus SLOM Chair ASEAN, Anwar Sanusi saat menyampaikan paparan
dalam forum Asean-U.S Dialogue On Trade And Labour, melalui sambungan video di Jakarta,
Rabu (3/2/2021).
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DI FORUM DIALOG US-ASEAN, INDONESIA PAPARKAN STRATEGI MITIGASI
SEKTOR KETENAGAKERJAAN
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan sekaligus SLOM Chair ASEAN, Anwar Sanusi saat
menyampaikan paparan dalam forum AseanU.S Dialogue On Trade And Labour. Foto/Dok
JAKARTA - Pandemi Covid-19 menjadi pengingat bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap
dampak dari epidemi, khususnya di sektor Ketenagakerjaan . Oleh karena itu, diperlukan kerja
sama internasional yang erat, baik dalam pencegahan maupun dalam penanganan epidemi itu
sendiri.
"Kami harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa 2021 akan menjadi tahun yang lebih
baik untuk semua negara, khususnya pada sektor ketenagakerjaan," kata Sekjen Kementerian
Ketenagakerjaan sekaligus SLOM Chair ASEAN, Anwar Sanusi saat menyampaikan paparan
dalam forum Asean-U.S Dialogue On Trade And Labour, melalui sambungan video di Jakarta,
Rabu (3/2/2021).
Di awal paparan, Anwar menjelaskan mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia akibat
pandemi Covid-19. Total pekerja Indonesia yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 sekitar
2.146.667 orang, baik pekerja sektor formal maupun informal. Data ini dihimpun melalui
kolaborasi Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan pada periode 1 April-31 Juli 2020.
"Berdasarkan jenis kelamin, pekerja yang terdampak didominasi oleh laki-laki dengan kontribusi
sebanyak 1.537.439 orang atau persentasenya sekitar 71,62 persen, sedangkan perempuan
berkontribusi sebanyak 609.228 atau sebanyak 28,38 persen," jelas Anwar.
Sambung Anwar menambahkan, Kemnaker telah menerapkan startegi kebijakan konkrit di sektor
ketenagakerjaan guna meminimalkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia di tengah
pandemi Covid-19. Di antaranya mengembangkan sistem pelatihan dengan mekanisme pelatihan
campuran (blended training); memaksimalkan program penempatan dan perluasan kesempatan
kerja serta kewirausahaan, seperti padat karya infrastruktur dantenaga kerja mandiri).
Mengkoordinasikan kepada perusahaan terkait wajib lapor ketenagakerjaan, guna mengetahui
kondisi ketenagakerjaan di setiap perusahaan yang terintegrasi dalam platform SISNAKER; serta
meningkatkan intensitas dan kualitas dalam ruang dialog sosial, baik Tripartit maupun Bipartit.
Pertemuan forum US-ASEAN membahas dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.
Pertemuan ini sudah dilakukan sejak bulan April 2020.
Pertemuan secara virtual ini dimulai dari forum The Special ASEAN Summit on Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19), 14 April 2020; The Special ASEAN Plus Three Summit on Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19); The Special Meeting of ASEAN Labour Ministers on Response to the
Impacts of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on Labour and Employment, 14 May 2020;
dan pertemuan The 26th ASEAN Labour Ministers Meeting, 26 Oktober 2020.
"Kami Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Amerika Serikat
dan SEOM (Senior Economic Official Meeting) yang telah memprakarsai dialog ini. Semoga
dialog-dialog seperti ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan, agar negara-negara
anggota ASEAN dapat saling berbagi solusi dan masukan dalam mengatasi dampak dari
pandemic Covid-19, khususnya di sektor Ketenagakerjaan," tutupnya.
(akr).
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tidak menggunakan skema subsidi upah,
tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang
memang tidak dialokasikan, karena kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sampai saat ini tidak ada rencana
pengadaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021. Pemerintah akan mengandalkan program
Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi pekerja terdampak pandemi Covid-19. "Kita tidak
menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya
tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida ketika ditemui media usai melakukan kunjungan di
Cikarang, Jawa Barat, Rabu (3/2).

SUBSIDI UPAH TAK ADA LAGI, ANGGARAN PRAKERJA NAIK 100 PERSEN
oleh Antara, Amri Amrullah, Adinda Pryanka Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan sampai saat ini tidak ada rencana pengadaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada
2021. Pemerintah akan mengandalkan program Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi
pekerja terdampak pandemi Covid-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada
insentifnya tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida ketika ditemui media usai melakukan kunjungan
di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (3/2).
Menaker menegaskan, bahwa alokasi yang diberikan terhadap Kartu Prakerja cukup besar, yakni
sekitar Rp20 triliun. Dan menurut Ida, sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk
BSU di APBN 2021.
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"Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja," tambah Ida.
Ida menegaskan, bahwa di dalam Kartu Prakerja telah ada komponen insentif, selain dana untuk
meningkatkan kompetensi bagi yang berhasil menjadi peserta.
Seperti diketahui, Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk pelatihan dan
pengembangan keahlian masyarakat. Namun, selama pandemi Covid-19 pemerintah melakukan
perubahan agar terdapat komponen bantuan insentif bagi pekerja yang menjadi korban
pemutusan hubungan kerja (PHK) atau angkatan kerja baru.
Total bantuan yang didapat adalah Rp3,55 juta, dengan rincian Rp600 ribu untuk biaya pelatihan
tiap bulan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta dan Rp 1 juta sebagai insentif biaya
pelatihan, serta Rp150 ribu sebagai biaya survei. Sampai saat ini pemerintah masih
mempersiapkan pembukaan pendaftaran gelombang ke-12 dari program tersebut.
Sebelumnya Ida sempat menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan pemerintah berupa
bantuan subsidi gaji/upah 2020 bagi pekerja/buruh mencapai 98,91 persen dengan total realisasi
anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp29.444.763.600.000. Total penerima BSU secara
nasional pada 2020 sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 juta dan total
perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan.

42

Judul

Menaker Sebut Insentif Pekerja lewat Kartu Prakerja, Tidak ada BSU

Nama Media
Newstrend

harianjogja.com
Kartu Pra Kerja
https://news.harianjogja.com/read/2021/02/03/500/1062662/menakersebut-insentif-pekerja-lewat-kartu-prakerja-tidak-ada-bsu

Halaman/URL
Jurnalis

Newswire

Tanggal

2021-02-03 21:57:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value
Kategori

Rp 52.500.000
Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tidak menggunakan skema subsidi upah,
tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang
memang tidak dialokasikan, karena kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sampai saat ini tidak ada rencana
pengadaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021. Menurutnya, pemerintah akan
mengandalkan program Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi pekerja terdampak
pandemi COVID-19. "Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja
yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida dikutip dari Antara.

MENAKER SEBUT INSENTIF PEKERJA LEWAT KARTU PRAKERJA, TIDAK ADA BSU
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sampai saat ini tidak
ada rencana pengadaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021.
Menurutnya, pemerintah akan mengandalkan program Kartu Prakerja untuk memberikan insentif
bagi pekerja terdampak pandemi COVID-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada
insentifnya tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida dikutip dari Antara.
Menaker menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap Kartu Prakerja cukup besar, yakni
sekitar Rp20 triliun dan sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BSU di APBN
2021.
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"Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja," tambah Ida.
Dia menegaskan bahwa di dalam Kartu Prakerja telah ada komponen insentif, selain dana untuk
meningkatkan kompetensi bagi yang berhasil menjadi peserta.
Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan keahlian
masyarakat. Namun, selama pandemi COVID-19 pemerintah melakukan perubahan agar
terdapat komponen bantuan insentif bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan
kerja (PHK) atau angkatan kerja baru.
Total bantuan yang didapat adalah Rp3,55 juta, dengan rincian Rp600 ribu untuk biaya pelatihan
tiap bulan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta dan Rp 1 juta sebagai insentif biaya
pelatihan, serta Rp150 ribu sebagai biaya survei.
Sampai saat ini pemerintah masih mempersiapkan pembukaan pendaftaran gelombang ke-12
dari program tersebut.
Sumber : Antara.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan terus kembangkan jurusan
pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar
yang sudah lama di bidang tersebut
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama dengan Martha Tilaar ini sangat
kami butuhkan. Martha Tilaar ini bisa menjadi referensi yang cukup baik, baik untuk
meningkatkan kompetensi instruktur di beberapa BLK maupun untuk pengembangan modulmodul pelatihan
positive - Martha Tilaar (Pendiri Martha Tilaar Group) Kalau kita bisa bekerja bersama,
berpartisipasi di dalam pendidikan, dalam pertanian, itu akan lebih cepat daripada sendiri-sendiri,
kalau sudah bersatu, maka kita bisa cepat lagi
neutral - Martha Tilaar (Pendiri Martha Tilaar Group) Kekayaan alam kita luar biasa, kebudayaan
luar biasa, SDM kita juga luar biasa, tapi kalau tidak terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah
dengan negara-negara lain

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas (Binalattas) menggandeng Martha Tilaar Group untuk pengembangan pelatihan
kerja jurusan pertanian di beberapa Balai Latihan Kerja (BLK). "Kami akan terus kembangkan
jurusan pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik melalui kerja sama dengan PT
Martha Tilaar yang sudah lama di bidang tersebut," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
saat mengunjungi Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat,
Rabu (3/2).
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KEMNAKER KOLABORASI DENGAN MARTHA TILAAR UNTUK TINGKATKAN
KUALITAS SDM INDONESIA
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas (Binalattas) menggandeng Martha Tilaar Group untuk pengembangan
pelatihan kerja jurusan pertanian di beberapa Balai Latihan Kerja (BLK).
"Kami akan terus kembangkan jurusan pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik
melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar yang sudah lama di bidang tersebut," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat mengunjungi Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di
Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/2).
Menurutnya, pengembangan jurusan tersebut karena saat ini masyarakat sangat membutuhkan
imunitas untuk menghadapi pandemi. Sehingga nantinya hasil pelatihan kerja itu bisa
menghasilkan produk obat-obatan dari herbal maupun untuk bahan dasar kosmetik.
Selain itu, Kemnaker juga bekerja sama dengan Martha Tilaar untuk meningkatkan kompetensi
SDM di lima destinasi wisata. Salah satu jurusannya adalah penata rias, salon, spa terapis dan
lainnya. Nantinya, jurusan hospitality itu terdapat di beberapa BLK Kemnaker.
"Kerja sama dengan Martha Tilaar ini sangat kami butuhkan. Martha Tilaar ini bisa menjadi
referensi yang cukup baik, baik untuk meningkatkan kompetensi instruktur di beberapa BLK
maupun untuk pengembangan modul-modul pelatihan," kata Menaker Ida.
Menaker Ida menyatakan, kerja sama antara pihaknya dan Martha Tilaar Group ini bukan hal
yang baru. Sebab sebelumnya, kedua belah pihak juga telah melakukan beberapa kerja sama
yaitu berupa upgrading bagi Instruktur lembaga pelatihan kerja swasta, pelatihan calon
kompetitor ASEAN Skills Competition (ASC), dan pelatihan bagi keluarga serikat pekerja buruh.
Pertisipasi Pengusaha Dalam kesempatan yang sama, Pendiri Martha Tilaar Group, Martha Tilaar
menyatakan pentingnya bersinergi antara pemerintah dan pengusaha. Menurut Martha, kerja
sama membuat Indonesia lebih cepat untuk menjadi negara maju.
"Kalau kita bisa bekerja bersama, berpartisipasi di dalam pendidikan, dalam pertanian, itu akan
lebih cepat daripada sendiri-sendiri, kalau sudah bersatu, maka kita bisa cepat lagi," kata Martha.
Martha mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan alam dan SDM yang luar biasa. Kekayaan
yang ada itu sangat potensial untuk menjadikan Indonesia negara yang maju. Oleh karena itu
kekayaan yang dimiliki harus dikelola dengan baik.
"Kekayaan alam kita luar biasa, kebudayaan luar biasa, SDM kita juga luar biasa, tapi kalau tidak
terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah dengan negara-negara lain," pungkas Martha.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [idr] Pertisipasi Pengusaha.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan terus kembangkan jurusan
pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar
yang sudah lama berkecimpung di bidang tersebut
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini bisa menjadi referensi yang cukup baik,
baik untuk meningkatkan kompetensi instruktur di beberapa BLK maupun untuk pengembangan
modul-modul pelatihan

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong pengembangan pelatihan kerja jurusan
pertanian terutama di balai latihan kerja (BLK) untuk menghasilkan produk obat dan kosmetik
dengan menggandeng Martha Tilaar Group. "Kami akan terus kembangkan jurusan pertanian di
beberapa BLK untuk obat dan kosmetik melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar yang sudah
lama berkecimpung di bidang tersebut," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
ketika mengunjungi Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di Bekasi, Jawa Barat, Rabu.
Menaker Ida menegaskan pengembangan jurusan itu, yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas), juga dilakukan karena saat ini masyarakat
sangat membutuhkan imunitas untuk menghadapi pandemi, sehingga nantinya hasil pelatihan
kerja bisa menghasilkan produk obat-obatan dari herbal maupun untuk bahan dasar kosmetik.

KEMNAKER KEMBANGKAN PELATIHAN KERJA PERTANIAN UNTUK OBAT DAN
KOSMETIK
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong pengembangan pelatihan kerja
jurusan pertanian terutama di balai latihan kerja (BLK) untuk menghasilkan produk obat dan
kosmetik dengan menggandeng Martha Tilaar Group.
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"Kami akan terus kembangkan jurusan pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik
melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar yang sudah lama berkecimpung di bidang tersebut,"
kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah ketika mengunjungi Kampoeng Djamoe
Organik Martha Tilaar di Bekasi, Jawa Barat, Rabu.
Menaker Ida menegaskan pengembangan jurusan itu, yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas), juga dilakukan karena saat ini masyarakat
sangat membutuhkan imunitas untuk menghadapi pandemi, sehingga nantinya hasil pelatihan
kerja bisa menghasilkan produk obat-obatan dari herbal maupun untuk bahan dasar kosmetik.
Kemnaker juga bekerja sama dengan grup tersebut untuk meningkatkan kompetensi SDM di
lima destinasi wisata. Beberapa jurusan, seperti penata rias, salon dan spa terapis yang akan
diadakan di beberapa BLK Kemnaker.
Kerja sama antara Kemnaker dan Martha Tilaar Group itu dilakukan, ujar Ida, karena grup
tersebut bisa menjadi referensi yang baik untuk meningkatkan kompetensi para instruktur di
BLK.
Kolaborasi itu juga bukan hal baru karena sebelumnya kedua pihak telah melakukan beberapa
kerja sama, seperti peningkatan kemampuan bagi instruktur lembaga pelatihan kerja swasta,
pelatihan calon kompetitor ASEAN Skills Competition (ASC) dan pelatihan bagi keluarga serikat
pekerja.
"Ini bisa menjadi referensi yang cukup baik, baik untuk meningkatkan kompetensi instruktur di
beberapa BLK maupun untuk pengembangan modul-modul pelatihan," ujar Menaker Ida.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tidak menggunakan skema subsidi upah,
tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang
memang tidak dialokasikan, karena kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sampai saat ini tidak ada rencana
pengadaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021, pemerintah akan mengandalkan program
Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi pekerja terdampak pandemi COVID-19. "Kita
tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya
tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida ketika ditemui media usai melakukan kunjungan di
Cikarang, Jawa Barat, Rabu.

MENAKER: TIDAK ADA BSU, INSENTIF PEKERJA LEWAT KARTU PRAKERJA
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sampai saat ini tidak
ada rencana pengadaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021, pemerintah akan
mengandalkan program Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi pekerja terdampak
pandemi COVID-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada
insentifnya tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida ketika ditemui media usai melakukan kunjungan
di Cikarang, Jawa Barat, Rabu.
Menaker menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap Kartu Prakerja cukup besar, yakni
sekitar Rp20 triliun dan sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BSU di APBN
2021.
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"Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja," tambah Ida.
Dia menegaskan bahwa di dalam Kartu Prakerja telah ada komponen insentif, selain dana untuk
meningkatkan kompetensi bagi yang berhasil menjadi peserta.
Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan keahlian
masyarakat. Namun, selama pandemi COVID-19 pemerintah melakukan perubahan agar
terdapat komponen bantuan insentif bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan
kerja (PHK) atau angkatan kerja baru.
Total bantuan yang didapat adalah Rp3,55 juta, dengan rincian Rp600 ribu untuk biaya pelatihan
tiap bulan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta dan Rp 1 juta sebagai insentif biaya
pelatihan, serta Rp150 ribu sebagai biaya survei.
Sampai saat ini pemerintah masih mempersiapkan pembukaan pendaftaran gelombang ke-12
dari program tersebut.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan terus kembangkan jurusan
pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar
yang sudah lama di bidang tersebut
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama dengan Martha Tilaar ini sangat
kami butuhkan. Martha Tilaar ini bisa menjadi referensi yang cukup baik, baik untuk
meningkatkan kompetensi instruktur di beberapa BLK maupun untuk pengembangan modulmodul pelatihan
positive - Martha Tilaar (Pendiri Martha Tilaar Group) Kalau kita bisa bekerja bersama,
berpartisipasi di dalam pendidikan, dalam pertanian, itu akan lebih cepat daripada sendiri-sendiri,
kalau sudah bersatu, maka kita bisa cepat lagi
neutral - Martha Tilaar (Pendiri Martha Tilaar Group) Kekayaan alam kita luar biasa, kebudayaan
luar biasa, SDM kita juga luar biasa, tapi kalau tidak terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah
dengan negara-negara lain

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas (Binalattas) menggandeng Martha Tilaar Group dalam pelatihan kerja di beberapa
Balai Latihan Kerja (BLK). Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan kerja sama
bertujuan untuk pengembangan jurusan pertanian, terutama dalam menghasilkan produk obat
dan kosmetik.
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KEMNAKER GAET MARTHA TILAAR KEMBANGKAN OBAT DAN KOSMETIK LEWAT BLK
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas (Binalattas) menggandeng Martha Tilaar Group dalam pelatihan kerja di beberapa
Balai Latihan Kerja (BLK).
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan kerja sama bertujuan untuk pengembangan
jurusan pertanian, terutama dalam menghasilkan produk obat dan kosmetik.
"Kami akan terus kembangkan jurusan pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik
melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar yang sudah lama di bidang tersebut," ujarnya dalam
keterangan tertulis, Rabu (3/2/2021).
Hal tersebut ia sampaikan saat mengunjungi Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di
Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, pengembangan jurusan pertanian diperlukan karena
saat ini masyarakat membutuhkan imunitas dalam menghadapi pandemi. Melalui pengembangan
ini, Ida berharap nantinya hasil pelatihan kerja dapat menghasilkan produk obat-obatan dari
herbal maupun untuk bahan dasar kosmetik.
Selain itu, Kemnaker juga bekerja sama dengan Martha Tilaar untuk meningkatkan kompetensi
SDM di lima destinasi wisata. Adapun kerja sama ini diwujudkan melalui pengembangan di
beberapa jurusan seperti penata rias, salon, spa terapis dan lainnya. Ida menyebut ke depan
jurusan hospitality tersebut juga akan terdapat di beberapa BLK Kemnaker.
"Kerja sama dengan Martha Tilaar ini sangat kami butuhkan. Martha Tilaar ini bisa menjadi
referensi yang cukup baik, baik untuk meningkatkan kompetensi instruktur di beberapa BLK
maupun untuk pengembangan modul-modul pelatihan," katanya.
Lebih lanjut Ida menjelaskan kerja sama ini bukan merupakan hal baru. Sebelumnya, Kemnaker
juga telah melakukan beberapa kerja sama dengan Martha Tilaar berupa upgrading instruktur
lembaga pelatihan kerja swasta, pelatihan calon kompetitor ASEAN Skills Competition (ASC), dan
pelatihan keluarga serikat pekerja buruh.
Terkait kerja sama ini, Pendiri Martha Tilaar Group, Martha Tilaar menyatakan sinergi ini menjadi
hal penting bagi pemerintah dan pengusaha karena dapat mendorong Indonesia lebih cepat
menjadi negara maju.
"Kalau kita bisa bekerja bersama, berpartisipasi di dalam pendidikan, dalam pertanian, itu akan
lebih cepat daripada sendiri-sendiri, kalau sudah bersatu, maka kita bisa cepat lagi," katanya.
Martha juga mengatakan Indonesia memiliki kekayaan alam dan SDM luar biasa, yang berpotensi
membuat Indonesia menjadi negara maju. Oleh karena itu, ia mengimbau agar seluruh pihak
turut mengelola kekayaan tersebut dengan baik.
"Kekayaan alam kita luar biasa, kebudayaan luar biasa, SDM kita juga luar biasa, tapi kalau tidak
terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah dengan negara-negara lain," pungkasnya.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan terus kembangkan jurusan
pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar
yang sudah lama di bidang tersebut
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama dengan Martha Tilaar ini sangat
kami butuhkan. Martha Tilaar ini bisa menjadi referensi yang cukup baik, baik untuk
meningkatkan kompetensi instruktur di beberapa BLK maupun untuk pengembangan modulmodul pelatihan
neutral - Martha Tilaar (Pendiri Martha Tilaar Group) Kekayaan alam kita luar biasa, kebudayaan
luar biasa, SDM kita juga luar biasa, tapi kalau tidak terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah
dengan negara-negara lain

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas (Binalattas) menggandeng Martha Tilaar Group untuk pengembangan
pelatihan kerja jurusan pertanian di beberapa Balai Latihan Kerja ( BLK ) terutama untuk
menghasilkan produk obat dan kosmetik. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan,
pengembangan jurusan tersebut diperlukan karena saat ini masyarakat sangat membutuhkan
imunitas untuk menghadapi pandemi virus corona (Covid-19).

KEMBANGKAN PELATIHAN PRODUK OBAT DAN KOSMETIK, KEMENAKER GANDENG
MARTHA TILAAR
JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) menggandeng Martha Tilaar Group untuk
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pengembangan pelatihan kerja jurusan pertanian di beberapa Balai Latihan Kerja ( BLK )
terutama untuk menghasilkan produk obat dan kosmetik.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pengembangan jurusan tersebut diperlukan
karena saat ini masyarakat sangat membutuhkan imunitas untuk menghadapi pandemi virus
corona (Covid-19).
"Kami akan terus kembangkan jurusan pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik
melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar yang sudah lama di bidang tersebut," katanya
melalui keterangan tertulis, Rabu (3/2/2021).
Selain itu, Kemenaker juga bekerja sama dengan Martha Tilaar untuk meningkatkan kompetensi
SDM di lima destinasi wisata. Salah satu jurusannya adalah penata rias, salon, spa terapis, dan
lain-lain. Nantinya, jurusan hospitality juga terdapat di beberapa BLK Kemenaker.
"Kerja sama dengan Martha Tilaar ini sangat kami butuhkan. Martha Tilaar ini bisa menjadi
referensi yang cukup baik, baik untuk meningkatkan kompetensi instruktur di beberapa BLK
maupun untuk pengembangan modul-modul pelatihan," ujarnya.
Lebih lanjut, Ida mengatakan kerja sama antara Kemenaker dan Martha Tilaar Group ini bukan
hal yang baru. Sebab sebelumnya, kedua belah pihak juga telah melakukan beberapa kerja sama
berupa peningkatan bagi instruktur lembaga pelatihan kerja swasta, pelatihan calon kompetitor
ASEAN Skills Competition (ASC), dan pelatihan bagi keluarga serikat pekerja buruh Sementara
itu Martha Tilaar menyatakan pentingnya bersinergi antara pemerintah dan pengusaha. Menurut
Pendiri Martha Tilaar Group ini, kerja sama membuat Indonesia lebih cepat untuk menjadi negara
maju.
Dia mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan alam dan SDM yang luar biasa. Kekayaan yang
ada itu sangat potensial untuk menjadikan Indonesia negara yang maju. Oleh karena itu
kekayaan yang dimiliki harus dikelola dengan baik.
"Kekayaan alam kita luar biasa, kebudayaan luar biasa, SDM kita juga luar biasa, tapi kalau tidak
terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah dengan negara-negara lain," ucap dia.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan terus kembangkan jurusan
pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar
yang sudah lama di bidang tersebut
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama dengan Martha Tilaar ini sangat
kami butuhkan. Martha Tilaar ini bisa menjadi referensi yang cukup baik, baik untuk
meningkatkan kompetensi instruktur di beberapa BLK maupun untuk pengembangan modulmodul pelatihan
positive - Martha Tilaar (Pendiri Martha Tilaar Group) Kalau kita bisa bekerja bersama,
berpartisipasi di dalam pendidikan, dalam pertanian, itu akan lebih cepat daripada sendiri-sendiri,
kalau sudah bersatu, maka kita bisa cepat lagi
neutral - Martha Tilaar (Pendiri Martha Tilaar Group) Kekayaan alam kita luar biasa, kebudayaan
luar biasa, SDM kita juga luar biasa, tapi kalau tidak terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah
dengan negara-negara lain

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas (Binalattas) menggandeng Martha Tilaar Group dalam pengembangan
pelatihan kerja jurusan pertanian di beberapa Balai Latihan Kerja ( BLK ). "Kami akan terus
kembangkan jurusan pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik melalui kerja sama
dengan PT Martha Tilaar yang sudah lama di bidang tersebut," kata Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah saat mengunjungi Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di Cikarang, Bekasi,
Jawa Barat, Rabu (3/2/2021).
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KEMNAKER GANDENG MARTHA TILAAR KEMBANGKAN SDM DI 5 DESTINASI
WISATA
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) menggandeng Martha Tilaar Group dalam
pengembangan pelatihan kerja jurusan pertanian di beberapa Balai Latihan Kerja ( BLK ).
"Kami akan terus kembangkan jurusan pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik
melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar yang sudah lama di bidang tersebut," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat mengunjungi Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di
Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021).
Menurutnya, pengembangan jurusan tersebut karena saat ini masyarakat sangat membutuhkan
imunitas untuk menghadapi pandemi. Sehingga nantinya hasil pelatihan kerja itu bisa
menghasilkan produk obat-obatan dari herbal maupun untuk bahan dasar kosmetik.
Selain itu, Kemnaker juga bekerja sama dengan Martha Tilaar untuk meningkatkan kompetensi
SDM di lima destinasi wisata. Salah satu jurusannya adalah penata rias, salon, spa terapis dan
lainnya. Nantinya, jurusan hospitality itu terdapat di beberapa BLK Kemnaker.
"Kerja sama dengan Martha Tilaar ini sangat kami butuhkan. Martha Tilaar ini bisa menjadi
referensi yang cukup baik, baik untuk meningkatkan kompetensi instruktur di beberapa BLK
maupun untuk pengembangan modul-modul pelatihan," kata Menaker Ida.
Menaker Ida menyatakan, kerja sama antara pihaknya dan Martha Tilaar Group ini bukan hal
yang baru. Sebab sebelumnya, kedua belah pihak juga telah melakukan beberapa kerja sama
yaitu berupa upgrading bagi Instruktur lembaga pelatihan kerja swasta, pelatihan calon
kompetitor ASEAN Skills Competition (ASC), dan pelatihan bagi keluarga serikat pekerja buruh.
Dalam kesempatan yang sama, Pendiri Martha Tilaar Group, Martha Tilaar menyatakan
pentingnya bersinergi antara pemerintah dan pengusaha. Menurut Martha, kerja sama membuat
Indonesia lebih cepat untuk menjadi negara maju.
"Kalau kita bisa bekerja bersama, berpartisipasi di dalam pendidikan, dalam pertanian, itu akan
lebih cepat daripada sendiri-sendiri, kalau sudah bersatu, maka kita bisa cepat lagi," kata Martha.
Martha mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan alam dan SDM yang luar biasa. Kekayaan
yang ada itu sangat potensial untuk menjadikan Indonesia negara yang maju. Oleh karena itu
kekayaan yang dimiliki harus dikelola dengan baik.
"Kekayaan alam kita luar biasa, kebudayaan luar biasa, SDM kita juga luar biasa, tapi kalau tidak
terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah dengan negara-negara lain," pungkas Martha.
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negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Berdasarkan jenis
kelamin, pekerja yang terdampak didominasi oleh laki-laki dengan kontribusi sebanyak 1.537.439
orang atau persentasenya sekitar 71,62 persen, sedangkan perempuan berkontribusi sebanyak
609.228 atau sebanyak 28,38 persen
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kami harus bekerja
lebih keras untuk memastikan bahwa 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik untuk semua
negara, khususnya pada sektor ketenagakerjaan
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kami Pemerintah
Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Amerika Serikat dan SEOM (Senior
Economic Official Meeting) yang telah memprakarsai dialog ini. Semoga dialog-dialog seperti ini
bisa dilaksanakan secara berkesinambungan, agar negara-negara anggota ASEAN dapat saling
berbagi solusi dan masukan dalam mengatasi dampak dari pandemic COVID-19, khususnya di
sektor Ketenagakerjaan

Ringkasan
Sektor ketenagakerjaan menerima dampak besar dari pandemi COVID-19. Hal itu tidak hanya
terjadi di Indonesia, melainkan hampir semua negara merasakan kondisi serupa. Dalam forum
Asean-US Dialogue On Trade And Labour, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Anwar Sanusi menguraikan sekitar 2.146.667 orang pekerja sektor formal maupun
informal terdampak pandemi COVID-19. Data ini dihimpun dari hasil kerja sama Kemnaker
dengan BPJS Ketenagakerjaan pada periode 1 April-31 Juli 2020. Anwar yang juga SLOM Chair
ASEAN ini mengelaborasi beberapa strategi Kemnaker untuk menekan angka pengangguran di
Indonesia, di antaranya pengembangan sistem pelatihan dengan mekanisme pelatihan
campuran (blended training), memaksimalkan program penempatan dan perluasan kesempatan
kerja serta kewirausahaan seperti padat karya infrastruktur dan tenaga kerja mandiri.
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KEMNAKER UNGKAP UPAYA MITIGASI KETENAGAKERJAAN RI DI DIALOG USASEAN
Sektor ketenagakerjaan menerima dampak besar dari pandemi COVID-19. Hal itu tidak hanya
terjadi di Indonesia, melainkan hampir semua negara merasakan kondisi serupa.
Dalam forum Asean-US Dialogue On Trade And Labour, Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menguraikan sekitar 2.146.667 orang pekerja sektor
formal maupun informal terdampak pandemi COVID-19. Data ini dihimpun dari hasil kerja sama
Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan pada periode 1 April-31 Juli 2020.
"Berdasarkan jenis kelamin, pekerja yang terdampak didominasi oleh laki-laki dengan kontribusi
sebanyak 1.537.439 orang atau persentasenya sekitar 71,62 persen, sedangkan perempuan
berkontribusi sebanyak 609.228 atau sebanyak 28,38 persen," papar Anwar, Rabu (3/2/2021).
Anwar yang juga SLOM Chair ASEAN ini mengelaborasi beberapa strategi Kemnaker untuk
menekan angka pengangguran di Indonesia, di antaranya pengembangan sistem pelatihan
dengan mekanisme pelatihan campuran (blended training), memaksimalkan program
penempatan dan perluasan kesempatan kerja serta kewirausahaan seperti padat karya
infrastruktur dan tenaga kerja mandiri.
Selain itu, lanjut Anwar, Kemnaker mengkoordinasikan kepada perusahaan terkait wajib lapor
ketenagakerjaan, guna mengetahui kondisi ketenagakerjaan di setiap perusahaan yang
terintegrasi dalam platform SISNAKER. Kemnaker turut meningkatkan intensitas dan kualitas
dalam ruang dialog sosial, baik Tripartit maupun Bipartit.
Dalam forum dialog tersebut, Anwar menyampaikan Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk
memperbaiki kondisi ketenagakerjaan usai dihantam pandemic.
"Kami harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa 2021 akan menjadi tahun yang lebih
baik untuk semua negara, khususnya pada sektor ketenagakerjaan," cetus Anwar yang juga
menjabatSenior Labour Official Meetings (SLOM) Chair Asean.
Sebagai informasi, forum US-ASEAN membahas dampak pandemi COVID-19 di sektor
ketenagakerjaan telah berjalan sejak bulan April 2020. Pertemuan secara virtual ini dimulai dari
forum The Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada 14 April 2020.
Berlanjut dengan The Special ASEAN Plus Three Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID19) dan The Special Meeting of ASEAN Labour Ministers on Response to the Impacts of
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on Labour and Employment pada 14 May 2020.
Pertemuan berikutnya The 26th ASEAN Labour Ministers Meeting berlangsung 26 Oktober 2020.
"Kami Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Amerika Serikat
dan SEOM (Senior Economic Official Meeting) yang telah memprakarsai dialog ini. Semoga
dialog-dialog seperti ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan, agar negara-negara
anggota ASEAN dapat saling berbagi solusi dan masukan dalam mengatasi dampak dari
pandemic COVID-19, khususnya di sektor Ketenagakerjaan," ujar Anwar.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Iya, subsidi upah sampai sekarang memang
di anggaran 2021 tidak dialokasikan. Karena kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja. Jadi
program Kartu Prakerja masih diteruskan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tidak menggunakan skema subsidi upah,
tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan, alokasinya cukup
besar Rp 20 triliun
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) saya rasa itu ada di bawah koordinasi Menko
Perekonomian kami Kemnaker menjadi bagian dari program itu, karena kami punya pelayanan
Sisnaker yang juga memberikan pelatihan bagi program Kartu Prakerja itu sendiri

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan, program Bantuan Subsidi Upah
(BSU) atau subsidi gaji tidak dilanjutkan. Sedangkan untuk program Kartu Prakerja tetap
berlanjut di tahun ini dengan alokasi anggaran Rp 20 triliun. "Iya, subsidi upah sampai sekarang
memang di anggaran 2021 tidak dialokasikan. Karena kita konsentrasi pada program Kartu
Prakerja. Jadi program Kartu Prakerja masih diteruskan," kata Menaker saat mengunjungi
Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021).

SUBSIDI GAJI DISETOP, PEMERINTAH FOKUS PROGRAM KARTU PRAKERJA
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan, program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji tidak dilanjutkan. Sedangkan untuk program Kartu Prakerja
tetap berlanjut di tahun ini dengan alokasi anggaran Rp 20 triliun.
"Iya, subsidi upah sampai sekarang memang di anggaran 2021 tidak dialokasikan. Karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja. Jadi program Kartu Prakerja masih diteruskan," kata
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Menaker saat mengunjungi Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di Cikarang, Bekasi, Jawa
Barat, Rabu (3/2/2021).
Menaker menegaskan dalam program Kartu Prakerja tidak hanya untuk peningkatan kompetensi
tapi juga ada insentif penerima program. Maka dari itu Pemerintah tidak lagi menggunakan
skema subsidi upah dalam menggelontorkan bantuan untuk pekerja yang terdampak covid-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada
insentifnya tetap dilanjutkan, alokasinya cukup besar Rp 20 triliun," katanya.
Adapun pada 2020, Pemerintah memang memberikan subsidi upah kepada pekerja atau buruh
yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Subsidi tersebut sebesar Rp 2,4 juta dari bulan Oktober
hingga Desember 2020.
Lebih lanjut Menaker menjelaskan, awalnya program Kartu Prakerja hanya untuk peningkatan
kompetensi, namun berubah. Di dalam program Kartu Prakerja juga terdapat semi bansosnya
untuk penerima.
Sementara itu, untuk informasi kapan pastinya Kartu Prakerja dibuka kembali. Menaker
menekankan kebijakan itu ada di bawah Menteri Koordinator Perekonomian. Kementerian
Ketenagakerjaan hanya menjadi bagian dari program itu saja.
"saya rasa itu ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian kami Kemnaker menjadi bagian
dari program itu, karena kami punya pelayanan Sisnaker yang juga memberikan pelatihan bagi
program Kartu Prakerja itu sendiri," pungkasnya.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan terus kembangkan jurusan
pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar
yang sudah lama di bidang tersebut
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama dengan Martha Tilaar ini sangat
kami butuhkan. Martha Tilaar ini bisa menjadi referensi yang cukup baik, baik untuk
meningkatkan kompetensi instruktur di beberapa BLK maupun untuk pengembangan modulmodul pelatihan
positive - Martha Tilaar (Pendiri Martha Tilaar Group) Kalau kita bisa bekerja bersama,
berpartisipasi di dalam pendidikan, dalam pertanian, itu akan lebih cepat daripada sendiri-sendiri,
kalau sudah bersatu, maka kita bisa cepat lagi
neutral - Martha Tilaar (Pendiri Martha Tilaar Group) Kekayaan alam kita luar biasa, kebudayaan
luar biasa, SDM kita juga luar biasa, tapi kalau tidak terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah
dengan negara-negara lain

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas (Binalattas) menggandeng Martha Tilaar Group untuk pengembangan
pelatihan kerja jurusan pertanian di beberapa Balai Latihan Kerja (BLK) terutama untuk
menghasilkan produk obat dan kosmetik. "Kami akan terus kembangkan jurusan pertanian di
beberapa BLK untuk obat dan kosmetik melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar yang sudah
lama di bidang tersebut," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat mengunjungi
Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021).
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KEMNAKER GANDENG MARTHA TILAAR KEMBANGKAN PRODUK OBAT DAN
KOSMETIK
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) menggandeng Martha Tilaar Group untuk
pengembangan pelatihan kerja jurusan pertanian di beberapa Balai Latihan Kerja (BLK) terutama
untuk menghasilkan produk obat dan kosmetik.
"Kami akan terus kembangkan jurusan pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik
melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar yang sudah lama di bidang tersebut," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat mengunjungi Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di
Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021).
Menaker Ida mengatakan, pengembangan jurusan tersebut karena, saat ini masyarakat sangat
membutuhkan imunitas untuk menghadapi pandemic sehingga nantinya hasil pelatihan kerja itu
bisa menghasilkan produk obat-obatan dari herbal maupun untuk bahan dasar kosmetik.
Selain itu, Kemnaker juga bekerja sama dengan Martha Tilaar untuk meningkatkan kompetensi
SDM di lima destinasi wisata. Salah satu jurusannya adalah penata rias, salon, spa terapis dll.
Nantinya, jurusan hospitality itu terdapat di beberapa BLK Kemnaker.
"Kerja sama dengan Martha Tilaar ini sangat kami butuhkan. Martha Tilaar ini bisa menjadi
referensi yang cukup baik, baik untuk meningkatkan kompetensi instruktur di beberapa BLK
maupun untuk pengembangan modul-modul pelatihan," kata Menaker Ida.
Menaker Ida menyatakan, kerja sama antara pihaknya dan Martha Tilaar Group ini bukan hal
yang baru. Sebab sebelumnya, kedua belah pihak juga telah melakukan beberapa kerja sama
yaitu berupa upgrading bagi Instruktur lembaga pelatihan kerja swasta, pelatihan calon
kompetitor ASEAN Skills Competition (ASC), dan pelatihan bagi keluarga serikat pekerja buruh
Sementara itu, Pendiri Martha Tilaar Group, Martha Tilaar menyatakan pentingnya bersinergi
antara pemerintah dan pengusaha. Menurut Martha, kerja sama membuat Indonesia lebih cepat
untuk menjadi negara maju.
"Kalau kita bisa bekerja bersama, berpartisipasi di dalam pendidikan, dalam pertanian, itu akan
lebih cepat daripada sendiri-sendiri, kalau sudah bersatu, maka kita bisa cepat lagi," kata Martha.
Martha mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan alam dan SDM yang luar biasa. Kekayaan
yang ada itu sangat potensial untuk menjadikan Indonesia negara yang maju. Oleh karena itu
kekayaan yang dimiliki harus dikelola dengan baik.
"Kekayaan alam kita luar biasa, kebudayaan luar biasa, SDM kita juga luar biasa, tapi kalau tidak
terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah dengan negara-negara lain," imbuhnya.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan terus mengembangkan jurusan
pertanian di beberapa BLK (balai latihan kerja) untuk obat dan kosmetik melalui kerja sama
dengan PT Martha Tilaar yang sudah lama di bidang tersebut
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama dengan Martha Tilaar ini sangat
kami butuhkan. Martha Tilaar ini bisa menjadi referensi yang cukup baik untuk meningkatkan
kompetensi instruktur di beberapa BLK maupun untuk pengembangan modul-modul pelatihan
positive - Martha Tilaar (Pendiri Martha Tilaar Group) Kalau kita bisa bekerja bersama,
berpartisipasi di dalam pendidikan, dalam pertanian, itu akan lebih cepat daripada sendiri-sendiri,
kalau sudah bersatu, maka kita bisa cepat lagi
neutral - Martha Tilaar (Pendiri Martha Tilaar Group) Kekayaan alam kita luar biasa, kebudayaan
luar biasa, SDM kita juga luar biasa, tapi kalau tidak terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah
dengan negara-negara lain

Ringkasan
ebagai upaya untuk menumbuhkan imunitas tubuh masyarakat dalam menghadapi pandemi
Covid-19, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) menggandeng
Martha Tilaar Group untuk pengembangan pelatihan kerja. Kerja sama ini diharapkan akan
menghasilkan obat-obatan dari herbal dan berbagai bahan dasar kosmetik. "Kami akan terus
mengembangkan jurusan pertanian di beberapa BLK (balai latihan kerja) untuk obat dan
kosmetik melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar yang sudah lama di bidang tersebut," kata
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat mengunjungi Kampoeng Djamoe Organik
Martha Tilaar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021).
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KEMNAKER DAN MARTHA TILAAR KEMBANGKAN PRODUK OBAT DAN KOSMETIK
Sebagai upaya untuk menumbuhkan imunitas tubuh masyarakat dalam menghadapi pandemi
Covid-19, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) menggandeng
Martha Tilaar Group untuk pengembangan pelatihan kerja. Kerja sama ini diharapkan akan
menghasilkan obat-obatan dari herbal dan berbagai bahan dasar kosmetik.
"Kami akan terus mengembangkan jurusan pertanian di beberapa BLK (balai latihan kerja) untuk
obat dan kosmetik melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar yang sudah lama di bidang
tersebut," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat mengunjungi Kampoeng
Djamoe Organik Martha Tilaar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021).
Ia mengatakan, pengembangan jurusan tersebut, karena saat ini, masyarakat sangat
membutuhkan imunitas untuk menghadapi pandemi.
Kemnaker juga bekerja sama dengan Martha Tilaar untuk meningkatkan kompetensi sumber
daya manusia (SDM) di lima destinasi wisata. Salah satu jurusannya adalah penata rias, salon,
spa terapis dan lainnya. Nantinya jurusan hospitality itu terdapat di beberapa BLK Kemnaker.
"Kerja sama dengan Martha Tilaar ini sangat kami butuhkan. Martha Tilaar ini bisa menjadi
referensi yang cukup baik untuk meningkatkan kompetensi instruktur di beberapa BLK maupun
untuk pengembangan modul-modul pelatihan," tambahnya.
Ida menyatakan, kerja sama antara pihaknya dan Martha Tilaar Group ini bukan hal yang baru,
sebab sebelumnya, kedua belah pihak juga telah melakukan beberapa kerja sama berupa
upgrading bagi instruktur lembaga pelatihan kerja swasta, pelatihan calon kompetitor ASEAN
Skills Competition (ASC), dan pelatihan bagi keluarga serikat pekerja buruh Sementara itu,
pendiri Martha Tilaar Group, Martha Tilaar menyatakan pentingnya sinergi antara pemerintah
dan pengusaha. Menurut Martha, kerja sama membuat Indonesia lebih cepat untuk menjadi
negara maju.
"Kalau kita bisa bekerja bersama, berpartisipasi di dalam pendidikan, dalam pertanian, itu akan
lebih cepat daripada sendiri-sendiri, kalau sudah bersatu, maka kita bisa cepat lagi," katanya.
Martha mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan alam dan SDM yang luar biasa. Kekayaan
yang ada itu sangat potensial untuk menjadikan Indonesia negara yang maju. Oleh karena itu
kekayaan yang dimiliki harus dikelola dengan baik.
"Kekayaan alam kita luar biasa, kebudayaan luar biasa, SDM kita juga luar biasa, tapi kalau tidak
terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah dengan negara-negara lain," imbuhnya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Iya, subsidi upah sampai sekarang memang
di anggaran 2021 tidak dialokasikan. Karena kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja. Jadi
program Kartu Prakerja masih diteruskan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tidak menggunakan skema subsidi upah,
tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan, alokasinya cukup
besar Rp20 triliun
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) saya rasa itu ada di bawah koordinasi Menko
Perekonomian kami Kemnaker menjadi bagian dari program itu, karena kami punya pelayanan
Sisnaker yang juga memberikan pelatihan bagi program Kartu Prakerja itu sendiri

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
bantuan gaji tidak dilanjutkan di 2021. Sebab, pemerintah katanya akan fokus melanjutkan
program Kartu Prakerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun. "Iya, subsidi upah sampai
sekarang memang di anggaran 2021 tidak dialokasikan. Karena kita konsentrasi pada program
Kartu Prakerja. Jadi program Kartu Prakerja masih diteruskan," kata Menaker saat mengunjungi
Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/2).

FOKUS KARTU PRAKERJA, ALASAN PEMERINTAH TAK LANJUTKAN PROGRAM
BANTUAN GAJI DI 2021
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
bantuan gaji tidak dilanjutkan di 2021. Sebab, pemerintah katanya akan fokus melanjutkan
program Kartu Prakerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun.
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"Iya, subsidi upah sampai sekarang memang di anggaran 2021 tidak dialokasikan. Karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja. Jadi program Kartu Prakerja masih diteruskan," kata
Menaker saat mengunjungi Kampoeng Djamoe Organik Martha Tilaar di Cikarang, Bekasi, Jawa
Barat, Rabu (3/2).
Menaker menegaskan dalam program Kartu Prakerja tidak hanya untuk peningkatan kompetensi
tapi juga ada insentif penerima program. Maka dari itu pemerintah tidak lagi menggunakan
skema subsidi upah dalam menggelontorkan bantuan untuk pekerja yang terdampak covid-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada
insentifnya tetap dilanjutkan, alokasinya cukup besar Rp20 triliun," katanya.
Adapun pada tahun 2020 Pemerintah memang memberikan subsidi upah kepada pekerja/buruh
yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta, sebesar Rp2,4 juta dari bulan Oktober hingga Desember
2020.
Menaker menjelaskan, awalnya program Kartu Prakerja hanya untuk peningkatan kompetensi,
namun berubah. Di dalam program Kartu Prakerja juga terdapat semi bansosnya untuk
penerima.
Rencana Pembukaan Program Kartu Prakerja
Namun demikian, Menaker Ida mengaku belum tahu kapan program Kartu Prakerja kembali
dibuka. Menaker menekankan kebijakan itu ada di bawah Menteri Koordinator Perekonomian.
Kementerian Ketenagakerjaan hanya menjadi bagian dari program itu saja.
"saya rasa itu ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian kami Kemnaker menjadi bagian
dari program itu, karena kami punya pelayanan Sisnaker yang juga memberikan pelatihan bagi
program Kartu Prakerja itu sendiri," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [idr] Rencana Pembukaan Program Kartu Prakerja.
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positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan) Kami harus bekerja lebih keras
untuk memastikan bahwa 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik untuk semua negara,
khususnya pada sektor ketenagakerjaan
negative - Anwar Sanusi (Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan) Berdasarkan jenis kelamin,
pekerja yang terdampak didominasi oleh laki-laki dengan kontribusi sebanyak 1.537.439 orang
atau persentasenya sekitar 71,62 persen, sedangkan perempuan berkontribusi sebanyak
609.228 atau sebanyak 28,38 persen
positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan) Kami Pemerintah Indonesia juga
menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Amerika Serikat dan SEOM (Senior Economic
Official Meeting) yang telah memprakarsai dialog ini. Semoga dialog-dialog seperti ini bisa
dilaksanakan secara berkesinambungan, agar negara-negara anggota ASEAN dapat saling
berbagi solusi dan masukan dalam mengatasi dampak dari pandemic Covid-19, khususnya di
sektor Ketenagakerjaan

Ringkasan
Pandemi Covid-19 menjadi pengingat bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap dampak dari
epidemi, khususnya di sektor Ketenagakerjaan . Oleh karena itu, diperlukan kerja sama
internasional yang erat, baik dalam pencegahan maupun dalam penanganan epidemi itu sendiri.
"Kami harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa 2021 akan menjadi tahun yang lebih
baik untuk semua negara, khususnya pada sektor ketenagakerjaan," kata Sekjen Kementerian
Ketenagakerjaan sekaligus SLOM Chair ASEAN, Anwar Sanusi, saat menyampaikan paparan
dalam forum Asean-U.S Dialogue On Trade And Labour, melalui sambungan video pada hari
Rabu (3/2/2021). Di awal paparan, Sekjen Anwar menjelaskan, mengenai kondisi
ketenagakerjaan di Indonesia akibat pandemi Covid-19. Total pekerja Indonesia yang terkena
dampak dari pandemi COVID-19 sekitar 2.146.667 orang, baik pekerja sektor formal maupun
informal. Data ini dihimpun melalui kolaborasi Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan pada
periode 1 April-31 Juli 2020.
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INDONESIA PAPARKAN STRATEGI MITIGASI SEKTOR KETENAGAKERJAAN DI
FORUM DIALOG US-ASEAN
Jakarta - Pandemi Covid-19 menjadi pengingat bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap
dampak dari epidemi, khususnya di sektor Ketenagakerjaan . Oleh karena itu, diperlukan kerja
sama internasional yang erat, baik dalam pencegahan maupun dalam penanganan epidemi itu
sendiri.
"Kami harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa 2021 akan menjadi tahun yang lebih
baik untuk semua negara, khususnya pada sektor ketenagakerjaan," kata Sekjen Kementerian
Ketenagakerjaan sekaligus SLOM Chair ASEAN, Anwar Sanusi, saat menyampaikan paparan
dalam forum Asean-U.S Dialogue On Trade And Labour, melalui sambungan video pada hari
Rabu (3/2/2021).
Di awal paparan, Sekjen Anwar menjelaskan, mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia
akibat pandemi Covid-19. Total pekerja Indonesia yang terkena dampak dari pandemi COVID19 sekitar 2.146.667 orang, baik pekerja sektor formal maupun informal. Data ini dihimpun
melalui kolaborasi Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan pada periode 1 April-31 Juli 2020.
"Berdasarkan jenis kelamin, pekerja yang terdampak didominasi oleh laki-laki dengan kontribusi
sebanyak 1.537.439 orang atau persentasenya sekitar 71,62 persen, sedangkan perempuan
berkontribusi sebanyak 609.228 atau sebanyak 28,38 persen," jelas Sekjen Anwar.
Lebih lanjut, Sekjen Anwar menambahkan bahwa Kemnaker telah menerapkan startegi kebijakan
konkrit di sektor ketenagakerjaan guna meminimalkan peningkatan angka pengangguran di
Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
Diantaranya mengembangkan sistem pelatihan dengan mekanisme pelatihan campuran (blended
training); memaksimalkan program penempatan dan perluasan kesempatan kerja serta
kewirausahaan, seperti padat karya infrastruktur dantenaga kerja mandiri); mengkoordinasikan
kepada perusahaan terkait wajib lapor ketenagakerjaan, guna mengetahui kondisi
ketenagakerjaan di setiap perusahaan yang terintegrasi dalam platform SISNAKER; serta
meningkatkan intensitas dan kualitas dalam ruang dialog sosial, baik Tripartit maupun Bipartit.
Pertemuan forum US-ASEAN membahas dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.
Pertemuan ini sudah dilakukan sejak bulan April 2020.
Pertemuan secara virtual ini dimulai dari forum The Special ASEAN Summit on Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19), 14 April 2020; The Special ASEAN Plus Three Summit on Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19); The Special Meeting of ASEAN Labour Ministers on Response to the
Impacts of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on Labour and Employment, 14 May 2020;
dan pertemuan The 26th ASEAN Labour Ministers Meeting, 26 Oktober 2020.
"Kami Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Amerika Serikat
dan SEOM (Senior Economic Official Meeting) yang telah memprakarsai dialog ini. Semoga
dialog-dialog seperti ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan, agar negara-negara
anggota ASEAN dapat saling berbagi solusi dan masukan dalam mengatasi dampak dari
pandemic Covid-19, khususnya di sektor Ketenagakerjaan," tutupnya.
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan) Kami harus
bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik untuk
semua negara, khususnya pada sektor ketenagakerjaan
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan)
Berdasarkan jenis kelamin, pekerja yang terdampak didominasi oleh laki-laki dengan kontribusi
sebanyak 1.537.439 orang, atau sekitar 71,62 persen, sedangkan perempuan 609.228 atau
28,38 persen
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan) Pemerintah
Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Amerika Serikat dan SEOM (Senior
Economic Official Meeting), yang telah memprakarsai dialog ini, semoga dialog-dialog seperti ini
bisa dilaksanakan secara berkesinambungan, agar negara-negara anggota ASEAN dapat saling
berbagi solusi dan masukan dalam mengatasi dampak dari pandemi Covid-19, khususnya di
sektor ketenagakerjaan

Ringkasan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), yang juga merupakan
SLOM Chair ASEAN, Anwar Sanusi mengatakan, semua pihak harus bekerja sama agar tahun ini
menjadi tahun yang baik untuk sektor ketenagakerjaan . Perlu kerja sama internasional yang
erat, dalam pencegahan maupun dalam penanganan pandemi Covid-19. "Kami harus bekerja
lebih keras untuk memastikan bahwa 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik untuk semua
negara, khususnya pada sektor ketenagakerjaan," katanya,saat menyampaikan paparan dalam
forum Asean-U.S Dialogue On Trade And Labour, melalui sambungan video, Rabu (3/2/2021).
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SEKJEN KEMNAKER SERUKAN KERJA SAMA ASEAN DALAM PENANGANAN PANDEMI
COVID-19
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), yang juga merupakan
SLOM Chair ASEAN, Anwar Sanusi mengatakan, semua pihak harus bekerja sama agar tahun ini
menjadi tahun yang baik untuk sektor ketenagakerjaan . Perlu kerja sama internasional yang
erat, dalam pencegahan maupun dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Kami harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa 2021 akan menjadi tahun yang lebih
baik untuk semua negara, khususnya pada sektor ketenagakerjaan," katanya,saat
menyampaikan paparan dalam forum Asean-U.S Dialogue On Trade And Labour, melalui
sambungan video, Rabu (3/2/2021).
Anwar menjelaskan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia akibat pandemi Covid-19. Total pekerja
Indonesia yang terkena dampak pandemi sekitar 2.146.667 orang, baik pekerja sektor formal
maupun informal. Data ini dihimpun melalui kolaborasi Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan
pada 1 April - 31 Juli 2020.
"Berdasarkan jenis kelamin, pekerja yang terdampak didominasi oleh laki-laki dengan kontribusi
sebanyak 1.537.439 orang, atau sekitar 71,62 persen, sedangkan perempuan 609.228 atau
28,38 persen," jelasnya.
Ia menambahkan, Kemnaker telah menerapkan startegi kebijakan konkrit di sektor
ketenagakerjaan untuk meminimalkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia di tengah
pandemi Covid-19. Di antaranya mengembangkan sistem pelatihan dengan mekanisme pelatihan
campuran (blended training); memaksimalkan program penempatan dan perluasan kesempatan
kerja serta kewirausahaan, seperti padat karya infrastruktur dantenaga kerja mandiri);
mengkoordinasikan kepada perusahaan terkait wajib lapor ketenagakerjaan, guna mengetahui
kondisi ketenagakerjaan di setiap perusahaan yang terintegrasi dalam platform Sisnaker; serta
meningkatkan intensitas dan kualitas dalam ruang dialog sosial, baik Tripartit maupun Bipartit.
Pertemuan forum US-ASEAN membahas dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.
Pertemuan ini sudah dilakukan sejak April 2020.
Pertemuan secara virtual ini dimulai dari forum The Special ASEAN Summit on Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19), 14 April 2020; The Special ASEAN Plus Three Summit on Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19); The Special Meeting of ASEAN Labour Ministers on Response to the
Impacts of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) on Labour and Employment, 14 May 2020; dan
pertemuan The 26th ASEAN Labour Ministers Meeting, 26 Oktober 2020.
"Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Amerika Serikat dan
SEOM (Senior Economic Official Meeting), yang telah memprakarsai dialog ini, semoga dialogdialog seperti ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan, agar negara-negara anggota
ASEAN dapat saling berbagi solusi dan masukan dalam mengatasi dampak dari pandemi Covid19, khususnya di sektor ketenagakerjaan," tutupnya.
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positive - Teguh (NA) Subsidi itu sangat membantu. Di tengah gaji dipotong, biaya cicilan rumah,
dan hidup sudah berkeluarga, bantuan itu membantu sekali
positive - Teguh (NA) Jadi bantuan subsidi upah itu juga untuk belanja. Yang penting kebutuhan
anak seperti susu dan pampers bisa cukup
negative - Muhammad Olga (NA) Sekarang belum bisa menabung
negative - Muhammad Olga (NA) Sekarang belum bisa menabung.
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) Dan mendorong peningkatan pendapatan
masyarakat sebesar 1,79 kali lipat dari multiplier effect yang ditimbulkan.
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Ini menunjukkan dukungan fiskal untuk
menangani covid-19 masih menjadi prioritas penting
negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Kalau ada niat
pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu dipertimbangkan ulang
positive - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Kalau daya beli
bagus, maka ekonomi jalan. Industri jalan, toko buka lagi, pekerja bekerja dengan baik
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen
neutral - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin
Indonesia) Idealnya subsidi upah diberikan selama belum ada normalisasi kegiatan ekonomi
secara penuh
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neutral - Bhima Yudhistira Adhinegara (Ekonom Institute for Development of Economics and
Finance) Kerugian bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah tentu signifikan tanpa dibantu
subsidi upah. Justru besar harapan subsidi upah dilanjutkan ke seluruh pekerja sektor informal
dengan gaji di bawah Rp 5 juta
positive - Bhima Yudhistira Adhinegara (Ekonom Institute for Development of Economics and
Finance) Ibaratnya pekerja saat ini tidak butuh pelatihan online, tapi butuh cash untuk langsung
dibelanjakan

Ringkasan
Simpang siur jadi tidaknya program bantuan subsidi upah untuk para pegawai bergaji di bawah
Rp 5 juta per bulan berlanjut pada tahun ini membuat Teguh gundah. Pasalnya, karyawan swasta
asal Depok itu sudah merasa sangat terbantu program subsidi yang akhirnya menjadi salah satu
penambal anggaran keluarganya di tengah pandemi ini. Namun pemerintah hingga kini belum
memastikan soal kelanjutan bantuan subsidi gaji ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapat penugasan untuk kembali menggelar
kembali program tersebut tahun ini. Ida menjelaskan, program tersebut belum dianggarkan
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Karena itu, ia pun masih
menunggu keputusan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
mengenai kelanjutan program tersebut.

GUNDAH PEKERJA MENANTI KELANJUTAN BANTUAN SUBSIDI UPAH
Jakarta - Simpang siur jadi tidaknya program bantuan subsidi upah untuk para pegawai bergaji
di bawah Rp 5 juta per bulan berlanjut pada tahun ini membuat Teguh gundah. Pasalnya,
karyawan swasta asal Depok itu sudah merasa sangat terbantu program subsidi yang akhirnya
menjadi salah satu penambal anggaran keluarganya di tengah pandemi ini.
Hanya karena adanya bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan yang diberikan sejak September
tahun lalu itu, keluarga Teguh bisa sedikit 'bernafas'. Sebab, akibat terhantam pagebluk,
perusahaan tempat Teguh bekerja memotong gaji karyawan hingga lebih dari 20 persen dari
kondisi normal.
"Subsidi itu sangat membantu. Di tengah gaji dipotong, biaya cicilan rumah, dan hidup sudah
berkeluarga, bantuan itu membantu sekali," ujar ayah dua anak itu kepada Tempo, Rabu, 3
Februari 2021.
Dengan adanya pemangkasan gaji itu pula, menurut Teguh, penghasilan yang bisa dibelanjakan
per bulan hanya tersisa 25 persen. Sebab, 75 persen dari gajinya sudah langsung amblas untuk
membayar cicilan rumah.
"Jadi bantuan subsidi upah itu juga untuk belanja. Yang penting kebutuhan anak seperti susu
dan pampers bisa cukup," tutur dia. "Sekarang belum bisa menabung." Hal senada juga
diungkapkan Muhammad Olga. Pria asal Tangerang ini mengaku penghasilan keluarganya anjlok
50 persen akibat pandemi Covid-19.
Ia menceritakan keuangan keluarganya langsung goyah ketika gaji istrinya yang berprofesi
sebagai guru dipotong hampir separuh dari kondisi normal. Di samping itu, pria yang kerap
menerima proyek sambilan dokumentasi pernikahan ini tak lagi menerima orderan di masa
pagebluk.
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Oleh karena itu, Olga sangat berharap subsidi gaji bakal dilanjutkan pada tahun ini. Walaupun
nominalnya tidak terlalu besar, namun bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga di tengah
pandemi. Belum lagi, baru-baru ini, istri Olga yang tengah mengandung juga sempat terjangkit
Covid-19. Sehingga, pengeluaran keluarganya pun semakin bertambah.
Namun pemerintah hingga kini belum memastikan soal kelanjutan bantuan subsidi gaji ini.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapat
penugasan untuk kembali menggelar kembali program tersebut tahun ini.
Ida menjelaskan, program tersebut belum dianggarkan dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Karena itu, ia pun masih menunggu keputusan Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengenai kelanjutan program
tersebut.
"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," ujar Ida kepada Tempo, Senin, 1 Februari 2021.
Namun demikian, kata Ida, pemerintah terus berupaya untuk memitigasi dampak pandemi bagi
angkatan kerja Indonesia. Misalnya, dengan melanjutkan program Kartu Prakerja dan
memperluas program padat karya di berbagai Kementerian dan Lembaga.
Selain itu, Kemnaker berjuga 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.
Pada 2020, Ida mengatakan realisasi bantuan subsidi upah mencapai 98,8 persen. Bantuan
tersebut diperkirakan ikut menggenjot pertumbuhan ekonomi 0,2 persen. "Dan mendorong
peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 1,79 kali lipat dari multiplier effect yang
ditimbulkan." Tahun ini, pemerintah berencana menaikkan kembali alokasi anggaran pemulihan
ekonomi nasional menjadi sekitar Rp 619 triliun dari yang diproyeksikan semula Rp 533,1 triliun.
Dengan proyeksi kenaikan itu, artinya nilai anggaran pemulihan ekonomi di 2021 makin
mendekati yang dialokasikan pada tahun 2020 yang sebesar Rp 695,2 triliun.
"Ini menunjukkan dukungan fiskal untuk menangani covid-19 masih menjadi prioritas penting,"
ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip dari Antara, Rabu, 3 Februari 2021.
Sri Mulyani memaparkan, dari total nilai Rp 619 triliun itu, tercatat anggaran perlindungan sosial
mencapai Rp 150,96 triliun di 2021. Beberapa program yang masuk kelompok perlindungan
sosial antara lain Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, kartu
sembako, Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai desa, bantuan sosial tunai untuk 10 juta
penerima manfaat, subsidi kuota internet, dan diskon listrik.
Di samping alokasi untuk perlindungan sosial, pemerintah juga mengalokasikan Rp 104,7 triliun
untuk sektor kesehatan, Rp 141,36 triliun untuk program prioritas, dan Rp 150,06 triliun untuk
dudukan kepada pelaku usaha, mikro, keci, menengah, serta korporasi.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah
mempertimbangkan kembali soal keberlanjutan program subsidi gaji. "Kalau ada niat pemerintah
menghentikan itu, menurut saya perlu dipertimbangkan ulang," ujarnya.
Sejak awal pemerintah menggulirkan program bantuan subsidi upah di pertengahan 2020, ia
mengaku telah meminta agar bantuan itu diperluas sasarannya. Sehingga, bantuan tersebut juga
bisa menyentuh pekerja yang tidak terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.
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Pasalnya, menurut Saleh, bantuan subsidi pekerja bisa mendongkrak daya beli masyarakat.
Sedangkan daya beli adalah salah satu cara memulihkan ekonomi nasional. "Kalau daya beli
bagus, maka ekonomi jalan. Industri jalan, toko buka lagi, pekerja bekerja dengan baik," tutur
dia.
Kalaupun dananya tidak cukup, Saleh mengatakan pemerintah bisa melanjutkan program
tersebut dengan sasaran yang berbeda. Misalnya, kalau kemarin menyasar pekerja dengan gaji
di bawah Rp 5 juta per bulan, bisa alihkan ke pekerja dengan gaji di bawah upah minimum
regional dan para pekerja informal.
Tak hanya dari DPR, desakan untuk pemerintah melanjutkan bantuan subsidi upah juga bergulir
dari kalangan serikat buruh hingga pengusaha. Misalnya saja Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang meminta program subsidi upah dilanjutkan.
Pasalnya, menurut dia, program ini sangat membantu menjaga daya beli buruh. Bahkan ia
mengatakan KSPI bakal mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program
tersebut. 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.
Senada dengan Iqbal, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia,
Shinta Widjaja Kamdani, menilai bantuan subsidi upah untuk para pekerja sebaiknya dilanjutkan,
sebelum ekonomi benar-benar pulih dari dampak pandemi.
"Idealnya subsidi upah diberikan selama belum ada normalisasi kegiatan ekonomi secara penuh,"
ujar Shinta ketika dihubungi.
Shinta mengatakan subsidi upah memiliki dampak positif untuk mempertahankan daya beli
masyarakat dan menjaga masyarakat dari kemiskinan ekstrim. Ia mengusulkan subsidi upah
dikhususkan ke sektor-sektor yang proses normalisasi kinerjanya relatif sulit dan lambat.
Sehingga, pekerja di sektor tersebut tetap memiliki standar hidup yang layak dan tidak jatuh ke
kemiskinan ekstrem.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira Adhinegara
menilai pemerintah perlu melanjutkan bantuan subsidi upah itu setidaknya sampai serapan
tenaga kerja pulih. Apalagi di masa pandemi ini tingkat pengangguran dan pekerja yang
dirumahkan masih tinggi. Di samping itu, masih ada pembatasan sosial dan angka kasus harian
cukup tinggi membuat masyarakat tahan belanja. Kalau pekerja tidak dibantu, maka besar
kemungkinan perusahaan terus lakukan PHK.
"Kerugian bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah tentu signifikan tanpa dibantu subsidi
upah. Justru besar harapan subsidi upah dilanjutkan ke seluruh pekerja sektor informal dengan
gaji di bawah Rp 5 juta," tutur Bhima.
Adapun untuk besaran subsidi upah, ia menyarankan dinaikkan menjadi Rp 1,2 juta per bulan.
Sehingga, dengan asumsi 5 bulan penyaluran, minimum Rp 6 juta bisa dikantongi pekerja.
Di sisi lain, Bhima menilai bantuan subsidi upah bisa lebih efektif ketimbang program Kartu P
rakerja karena saat ini orang lebih membutuhkan dana tunai untuk keberlangsungan hidup
mereka. "Ibaratnya pekerja saat ini tidak butuh pelatihan online, tapi butuh cash untuk langsung
dibelanjakan," tuturnya.
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Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Subsidi upah sampai sekarang di anggaran
2021 tidak dialokasikan karena konsentrasi di kartu Prakerja. Kartu Prakerja tidak hanya
peningkatan kompetensi tapi juga insentif, menjadi semi-bansos
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kartu Prakerja ada insentifnya dan tetap
dilanjutkan. Alokasinya cukup besar Rp20 triliun. Tapi kartu Prakerja berada di bawah Menko
Perekonomian, kami bagian dari program itu, kami punya pelayanan sisnaker yang memberikan
pelatihan bagi program pra kerja kerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Memang ada peningkatan dengan kondisi
pandemi ini
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) PHK dilihat dari angka memang sangat kecil
tapi yang banyak itu yang dirumahkan dengan penghasilan yang berkurang setengah, 75 persen
bahkan berkurang sama sekali tapi status mereka belum di PHK
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Prakerja yang semula untuk peningkatan
kompetensi jadi berubah jadi semi bansos untuk prakerja. Kami juga melaksanakan jaring
pengaman sosial yang lebih kami arahkan untuk mereka yang terdampak covid-19
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami kembangkan beberapa BLK jurusan
pariwisata dan pertanian. Yang kami kembangkan pertanian untuk obat dan kosmetik. Kami
kembangkan jurusan pertanian di BLK karena kebutuhan imunitas sangat luar biasa
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga concern untuk SDM di lima jurusan
pariwisata, salah satunya spa terapis di beberapa BLK
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Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bantuan subsidi upah bagi pekerja tidak
masuk dalam anggaran 2021. Alhasil, pekerja yang mendapat gaji Rp5 juta ke bawah tidak lagi
mendapatkan bantuan langsung tunai ( BLT ) Rp600.000 per bulan. Meski demikian, Ida
mengklaim, bantuan tersebut akan dialihkan ke dalam program kartu Prakerja.

BLT SUBSIDI UPAH RP600.000 PER BULAN DIHENTIKAN PADA 2021, MENAKER
IDA FAUZIYAH: KONSENTRASI DI KARTU PRAKERJA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bantuan subsidi upah bagi pekerja tidak
masuk dalam anggaran 2021.
Alhasil, pekerja yang mendapat gaji Rp5 juta ke bawah tidak lagi mendapatkan bantuan langsung
tunai ( BLT ) Rp600.000 per bulan.
Meski demikian, Ida mengklaim, bantuan tersebut akan dialihkan ke dalam program kartu
Prakerja.
Soalnya, mulai tahun ini, Kartu Prakerja tidak lagi fokus pada peningkatan kompetensi namun
menjadi semi bantuan sosial.
"Subsidi upah sampai sekarang di anggaran 2021 tidak dialokasikan karena konsentrasi di kartu
Prakerja.
Kartu Prakerja tidak hanya peningkatan kompetensi tapi juga insentif, menjadi semi-bansos,"
kata Ida saat berkunjung ke perusahaan jamu dan kosmetik di Kabupaten Bekasi, Rabu, 3
Februari 2021.
Hanya saja, Ida tidak menjelaskan lebih lanjut perubahan skema kartu Prakerja karena
kewenangannya berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Namun begitu, kata dia, anggaran untuk program kartu Prakerja mengalami kenaikan. Tetapi
tersebut merupakan kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
" Kartu Prakerja ada insentifnya dan tetap dilanjutkan. Alokasinya cukup besar Rp20 triliun. Tapi
kartu Prakerja berada di bawah Menko Perekonomian, kami bagian dari program itu, kami punya
pelayanan sisnaker yang memberikan pelatihan bagi program pra kerja kerja," ucap dia.
Di sisi lain, Ida mengaku, pandemi covid-19 cukup memukul kaum pekerja. Hal itu terbukti dari
jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terbilang tinggi.
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, hingga Agustus 2020, telah terjadi 2,1 juta kasus PHK
se-Indonesia.
Angka tersebut praktis mengatrol jumlah pengangguran menjadi 9,7 juta jiwa dari semula 7,05
juta jiwa, sebelum pandemi.
"Memang ada peningkatan dengan kondisi pandemi ini," ucap dia.
Ida menambahkan, sebenarnya tidak hanya PHK yang terjadi kepada para pekerja namun tidak
sedikit yang dirumahkan lalu dipotong gajinya hingga seluruhnya.
"PHK dilihat dari angka memang sangat kecil tapi yang banyak itu yang dirumahkan dengan
penghasilan yang berkurang setengah, 75 persen bahkan berkurang sama sekali tapi status
mereka belum di PHK," ucap dia.
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Kendati bantuan subsidi upah ditiadakan, Ida memastikan pemerintah memiliki sejumlah lain
untuk meminimalisasi dampak pandemi ini.
"Prakerja yang semula untuk peningkatan kompetensi jadi berubah jadi semi bansos untuk
prakerja. Kami juga melaksanakan jaring pengaman sosial yang lebih kami arahkan untuk
mereka yang terdampak covid-19," ucap dia.
Jamu Dalam kesempatan tersebut, Ida mengatakan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah
pengusaha untuk meningkatkan jumlah balai latihan kerja (BLK) yang bergerak di bidang
kosmetik, jamu dan obat-obatan.
Peningkatan ini dinilai penting karena pekerja yang ahli di bidang pengobatan tengan
dibutuhkan.
"Kami kembangkan beberapa BLK jurusan pariwisata dan pertanian. Yang kami kembangkan
pertanian untuk obat dan kosmetik. Kami kembangkan jurusan pertanian di BLK karena
kebutuhan imunitas sangat luar biasa," ucap dia.
Selain itu, Ida pun tengah mengembangkan BLK di lima sektor pariwisata, salah satunya
kecantikan.
"Kami juga concern untuk SDM di lima jurusan pariwisata, salah satunya spa terapis di beberapa
BLK," ucap dia.***.
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negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Kalau ada niat
pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu dipertimbangkan ulang
positive - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Kami meminta
supaya program ini menyasar pekerja informal seperti buruh bangunan, pedagang asongan,
buruh cuci, dan pekerja informal lain itu dijadikan sasaran
neutral - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Buruh itu,
seperti buruh tani dan nelayan, kan banyak yang gajinya di bawah 5 juta tapi tidak menjadi
prioritas karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Kalau daya
beli bagus, maka ekonomi jalan. Industri jalan, toko buka lagi, pekerja bekerja dengan baik. Jadi
kalau ada niat pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu pertimbangkan ulang
negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Lalu sasar
juga bansos lainnya. Bansos yang kemarin pakai sembako, hentikan dan ganti saja dengan BLT.
Jadi tidak ada pemotongan dan lebih aman. Tidak ada orang bisa potong. Jadi sekali lagi jangan
dulu diputus
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN
saja

Ringkasan
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah
mempertimbangkan kembali soal keberlanjutan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk
dilajutkan tahun ini. Pasalnya, bantuan tersebut sangat mempengaruhi daya beli para pekerja
yang terdampak Covid-19. "Kalau ada niat pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu
dipertimbangkan ulang," ujar Saleh, Rabu (3/2/2021). Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan
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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. "Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali
menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida, Senin (1/2/2022).

BANTUAN SUBSIDI UPAH BELUM MASUK DI APBN 2021, DPR BEREAKSI
JAKARTA - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay meminta
pemerintah mempertimbangkan kembali soal keberlanjutan program Bantuan Subsidi Upah
(BSU) untuk dilajutkan tahun ini. Pasalnya, bantuan tersebut sangat mempengaruhi daya beli
para pekerja yang terdampak Covid-19. "Kalau ada niat pemerintah menghentikan itu, menurut
saya perlu dipertimbangkan ulang," ujar Saleh, Rabu (3/2/2021).
Saleh mengatakan sejak awal pemerintah menggulirkan program bantuan subsidi upah di
pertengahan 2020, dia telah meminta agar bantuan itu justru diperluas sasarannya. Sehingga,
bantuan tersebut juga bisa menyentuh pekerja yang tidak terdaftar di Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
"Kami meminta supaya program ini menyasar pekerja informal seperti buruh bangunan,
pedagang asongan, buruh cuci, dan pekerja informal lain itu dijadikan sasaran," ujarnya.
"Buruh itu, seperti buruh tani dan nelayan, kan banyak yang gajinya di bawah 5 juta tapi tidak
menjadi prioritas karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan." Meskipun demikian, dia
mengatakan perkara data tersebut perlu dibenahi. Mengingat pada penyaluran bantuan subsidi
upah 2020 pun tidak terealisasi seratus persen. Sehingga, perluasan bisa dilakukan dengan tepat
sasaran.
Terakhir, Saleh meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut mengingat
bantuan subsidi pekerja bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Sementara itu, daya beli adalah
salah satu cara memulihkan ekonomi nasional.
"Kalau daya beli bagus, maka ekonomi jalan. Industri jalan, toko buka lagi, pekerja bekerja
dengan baik. Jadi kalau ada niat pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu
pertimbangkan ulang," tutur dia.
Kalau pun dananya tidak cukup, Saleh mengatakan pemerintah bisa melanjutkan program
tersebut dengan sasaran yang berbeda. Misalnya, kalau kemarin menyasar pekerja dengan gaji
di bawah Rp 5 juta per bulan, bisa alihkan ke pekerja dengan gaji di bawah upah minimum
regional dan para pekerja informal.
"Lalu sasar juga bansos lainnya. Bansos yang kemarin pakai sembako, hentikan dan ganti saja
dengan BLT. Jadi tidak ada pemotongan dan lebih aman. Tidak ada orang bisa potong. Jadi
sekali lagi jangan dulu diputus," ujar Saleh.
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.
"Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU,
kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida, Senin (1/2/2022).
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.
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positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan) Kami harus bekerja lebih keras
untuk memastikan bahwa 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik untuk semua negara,
khususnya pada sektor ketenagakerjaan
positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan) Semoga dialog-dialog seperti ini
bisa dilaksanakan secara berkesinambungan, agar negara-negara anggota ASEAN dapat saling
berbagi solusi dan masukan dalam mengatasi dampak dari pandemi COVID-19, khususnya di
sektor ketenagakerjaan

Ringkasan
Dalam forum dialog ASEAN-Amerika Serikat tentang perdagangan dan ketenagakerjaan,
Indonesia memaparkan strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19
terhadap sektor ketenagakerjaan termasuk mengembangkan sistem pelatihan campuran. Dalam
kesempatan tersebut, Sekjen Anwar menjelaskan bagaimana terdapat sekitar 2.146.667 pekerja
Indonesia yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, baik di sektor formal maupun informal.
Data tersebut dihimpun melalui kolaborasi Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan pada
periode 1 April-31 Juli 2020. Anwar menegaskan pemerintah Indonesia lewat Kemnaker telah
menerapkan beberapa kebijakan untuk meminimalkan peningkatan pengangguran Indonesia di
saat pandemi.

INDONESIA PAPARKAN STRATEGI MITIGASI KETENAGAKERJAAN DI FORUM ASASEAN
Jakarta - Dalam forum dialog ASEAN-Amerika Serikat tentang perdagangan dan
ketenagakerjaan, Indonesia memaparkan strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak
pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan termasuk mengembangkan sistem
pelatihan campuran.
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"Kami harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa 2021 akan menjadi tahun yang lebih
baik untuk semua negara, khususnya pada sektor ketenagakerjaan," kata Sekjen Kementerian
Ketenagakerjaan sekaligus SLOM Chair ASEAN, Anwar Sanusi, dalam forum ASEAN-U.S Dialogue
On Trade And Labour, melalui sambungan video di Jakarta, Rabu.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Anwar menjelaskan bagaimana terdapat sekitar 2.146.667
pekerja Indonesia yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, baik di sektor formal maupun
informal. Data tersebut dihimpun melalui kolaborasi Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan
pada periode 1 April-31 Juli 2020.
Berdasarkan jenis kelamin, pekerja yang terdampak didominasi laki-laki dengan kontribusi
sebanyak 1.537.439 orang atau sekitar 71,62 persen, sedangkan perempuan berkontribusi
sebanyak 609.228 atau sebanyak 28,38 persen.
Anwar menegaskan pemerintah Indonesia lewat Kemnaker telah menerapkan beberapa
kebijakan untuk meminimalkan peningkatan pengangguran Indonesia di saat pandemi.
Telah dilakukan di antaranya langkah mengembangkan mekanisme pelatihan campuran
(blended training) dan memaksimalkan program penempatan dan perluasan kesempatan kerja
serta kewirausahaan, seperti padat karya infrastruktur dan tenaga kerja mandiri.
Selain itu Kemnaker juga mengkoordinasikan kepada perusahaan terkait wajib lapor
ketenagakerjaan, guna mengetahui kondisi ketenagakerjaan di setiap perusahaan yang
terintegrasi dalam platform SISNAKER dan meningkatkan intensitas serta kualitas dalam ruang
dialog sosial, baik Tripartit maupun Bipartit.
Di pertemuan yang membahas dampak pandemi COVID-19 sektor ketenagakerjaan itu,
Indonesia juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah AS dan SEOM (Senior Economic
Official Meeting) yang telah memprakarsai dialog tersebut.
"Semoga dialog-dialog seperti ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan, agar negaranegara anggota ASEAN dapat saling berbagi solusi dan masukan dalam mengatasi dampak dari
pandemi COVID-19, khususnya di sektor ketenagakerjaan," demikian ujar Anwar.
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neutral - Juliari P Batubara (Mantan Menteri Sosial) Per 1 Maret sampai 31 Agustus, Program
Sembako yang dulunya program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), kita naikkan dari Rp 150
ribu menjadi Rp 200 ribu, Ini bukan saya yang perintahkan tapi Bapak Presiden Jokowi yang
perintahkan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, karena memang di
APBN 2021 (BSU) tidak dialokasikan. Nanti kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya.
Tapi memang (BSU) tidak dialokasikan di APBN 2021
positive - Johnny G Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika) Asistensi fiskal diberikan kepada
60 juta siswa untuk pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Tentunya asistensi ini sangat
bermanfaat. Apalagi Menteri Nadiem sudah mengatur alokasi pemanfaatannya dengan baik.
Saya kira ini keputusan yang baik sekali
positive - Ainun Naim (Sekretaris Jenderal Kemendikbud) Pada 2021, alokasi kuota internet ini
masih akan dilakukan. Namun, tentu kita akan berusaha untuk menempuh dengan cara yang
lebih baik

Ringkasan
Sejak pandemi Covid-19 mulai merebak di Indonesia, pemerintah mulai memberikan berbagai
stimulus ekonomi dan bantuan penunjang lainnya. Khususnya, pada pihak-pihak yang terdampak
ataupun yang membutuhkan bantuan. Bantuan Subsidi Upah (Tidak dilanjut) Di periode akhir
tahun lalu, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah
Rp 5 juta rupiah. Bantuan senilai Rp 2,4 juta per orang itu, disalurkan dalam tiga bulan dan dua
periode. Diberitakan Republika, Menaker Ida Fauziah sempat menjelaskan, jika bantuan tersebut
telah mencakup 98,91 persen realisasi. Dari 12.403.896 penerima bantuan dan 413.649
perusahaan, BSU telah tersalurkan sekitar Rp 29,5 triliun.
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Namun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah sampai saat
ini belum merencanakan BSU untuk 2021. Pasalnya, pemerintah melihat sebagian kondisi sudah
pulih dibandingkan awal pandemi pada 2020 lalu.

INI PERUBAHAN BANTUAN PANDEMI TAHUN LALU DAN SEKARANG
JAKARTA -- Sejak pandemi Covid-19 mulai merebak di Indonesia, pemerintah mulai memberikan
berbagai stimulus ekonomi dan bantuan penunjang lainnya. Khususnya, pada pihak-pihak yang
terdampak ataupun yang membutuhkan bantuan.
Beberapa dari bantuan tersebut hingga kini memang ada yang masih berjalan. Selain dari yang
dikurangi nilai manfaatnya, ataupun dihentikan dan menunggu konfirmasi lanjutan.
Berikut penjelasannya dan perubahannya
1. Bantuan Sosial Tunai (Dilanjut) Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sempat
menyalurkan kembali Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp 500.000 pada medio 2020 kepada
masyarakat untuk sekali kirim.
Bantuan itu ditargetkan bagi keluarga yang tergolong Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Total anggaran untuk bantuan sosial tunai (BST)
ini ditujukan pada 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan pagu sebesar Rp 4,5 triliun.
Namun demikian, pada 2021 ini, seiring pergantian Mensos oleh Tri Rismaharini, Bansos Tunai
memang kembali disiapkan oleh pemerintah. Rencananya, bantuan ini disiapkan untuk 10 juta
KPM dengan nilai Rp 200 ribu per KPM pada 2021. Sedangkan, untuk total anggaran yang
disiapkan adalah sekitar Rp 12 triliun untuk periode transfer Januari hingga Juni 2021.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) (Dilanjut 2021) Saat itu, Juliari P Batubara, mantan
Menteri Sosial yang tersandung kasus korupsi bansos sembako 2020, menerima arahan dari
Presiden Jokowi untuk menaikan nilai bantuan program sembako.
"Per 1 Maret sampai 31 Agustus, Program Sembako yang dulunya program Bantuan Pangan
Nontunai (BPNT), kita naikkan dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu, Ini bukan saya yang
perintahkan tapi Bapak Presiden Jokowi yang perintahkan," ujar Juliari saat itu.
Pada 2020, BPNT kepesertaan ada sekitar 15,2 juta, sedangkan pada 2021, kepesertaan
meningkat menjadi 18,5 juta KPM. Di tahun ini, anggaran BPNT juga Rp 200 ribu. Total pagu
yang dianggarkan untuk tahun ini adalah Rp 44,7 triliun.
3. Bantuan Subsidi Upah (Tidak dilanjut) Di periode akhir tahun lalu, pemerintah menyalurkan
bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta rupiah. Bantuan senilai Rp
2,4 juta per orang itu, disalurkan dalam tiga bulan dan dua periode.
Diberitakan Republika, Menaker Ida Fauziah sempat menjelaskan, jika bantuan tersebut telah
mencakup 98,91 persen realisasi. Dari 12.403.896 penerima bantuan dan 413.649 perusahaan,
BSU telah tersalurkan sekitar Rp 29,5 triliun.
Namun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah sampai saat
ini belum merencanakan BSU untuk 2021. Pasalnya, pemerintah melihat sebagian kondisi sudah
pulih dibandingkan awal pandemi pada 2020 lalu.
"Kami masih menunggu, karena memang di APBN 2021 (BSU) tidak dialokasikan. Nanti kami
lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya. Tapi memang (BSU) tidak dialokasikan di APBN
2021," kata Menaker, Senin (1/2).
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4. Bantuan Kuota Pendidikan (Rencana dilanjut) Selama 2020 kemarin, pemerintah melalui
Kemendikbud memberikan bantuan akses belajar bagi para guru dan siswa. Dikutip laman
Kemendikbud, Kemendikbud beserta pemangku kepentingan lainnya memberikan subsidi kuota
internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan dengan nilai Rp 7,2
triliun.
"Asistensi fiskal diberikan kepada 60 juta siswa untuk pendidikan umum maupun pendidikan
khusus. Tentunya asistensi ini sangat bermanfaat. Apalagi Menteri Nadiem sudah mengatur
alokasi pemanfaatannya dengan baik. Saya kira ini keputusan yang baik sekali," ujar Menkominfo
Johnny G Plate, saat itu.
Pada 2021 ini, Kemendikbud memberikan kabar perpanjangan bantuan internet. Hal itu
diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
Ainun Naim.
Mengutip Republika, dia mengatakan jika subsidi kuota internet untuk siswa, guru, dosen, dan
mahasiswa pada 2021 masih akan diberikan. Namun, secara peraturan dan jumlah bantuan
masih sedang dalam pembahasan.
"Pada 2021, alokasi kuota internet ini masih akan dilakukan. Namun, tentu kita akan berusaha
untuk menempuh dengan cara yang lebih baik," kata Ainun, dalam telekonferensi, Selasa (5/1).
Ia menjelaskan, saat ini Kemendikbud sedang merumuskan besaran dan juga cakupan
pemberian subsidi ini. Sebab, pada 2021 situasi pandemi diperkirakan akan ada perkembangan
dengan dilakukannya vaksinasi.
Selain itu, kebijakan subsidi ini akan dipengaruhi dengan situasi sekolah yang masih melakukan
pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka, atau campuran antara tatap muka dan jarak
jauh.
5. Insentif Nakes (Dipotong) Pemerintah mulai memberikan insentif bagi para tenaga kesehatan
yang melawan Covid-19. Selama 2020, insentif dokter hingga tenaga perawat berbeda, untuk
dokter spesialis insentif diberikan senilai Rp 15 juta, dokter umum atau dokter gigi Rp 10 juta,
bidan atau perawat Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta.
Jumlah itu, belum termasuk santunan tenaga medis yang meninggal karena Covid-19, sebesar
Rp 300 juta dan pemberian dananya dikoordinasikan dengan Kementerian kesehatan. Namun,
belum ada SK Menkes terkait itu.
Namun, berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor: S-65/MK.02/2021 tentang ketetapan besaran
insentif nakes terbaru, ada pemotongan nilai. Dalam surat keputusan itu, dijelaskan, insentif bagi
dokter spesialis sebesar Rp 7.500.000, peserta PPDS R p6.250.000, dokter umum dan gigi Rp
5.000.000, bidan dan perawat Rp 3.750.000, tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp2.500.000.
Biaya santunan kematian, masih sama Rp 300 juta.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jumlah angkatan pekerja kita 128 juta. Jika
dilihat dari data BPS, banyak sekali teman-teman kita mengalami dampak pandemi ini. Kalau
dilihat dari angkanya PHK itu masih kecil, yang banyak adalah mereka yang dirumahkan dengan
penghasilan yang berkurang
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada yang berkurangnya setengah,
berkurangnya 75 persen, ada yang tidak berkurang sama sekali
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tahun 2020, ada beberapa langkah yang
dilakukan pemerintah. Kami memberikan subsidi upah kepada mereka yang berpenghasilan Rp
5 juta ke bawah. Kemudian, program Kartu Prakerja yang semula untuk meningkatkan kompetisi
menjadi berubah. Kami harus berikan insentif, jadi semi bansosnya Kartu Prakerja

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membandingkan, jumlah angkatan kerja saat
ini yang mencapai sekitar 128 juta pekerja dengan angka pemutusan hubungan kerja ( PHK)
dinilai masih sedikit. Ketimbang dengan pekerja yang dirumahkan dan pekerja yang penghasilan
per bulannya berkurang akibat pandemi virus corona (Covid-19). "Jumlah angkatan pekerja kita
128 juta. Jika dilihat dari data BPS, banyak sekali teman-teman kita mengalami dampak pandemi
ini. Kalau dilihat dari angkanya PHK itu masih kecil, yang banyak adalah mereka yang dirumahkan
dengan penghasilan yang berkurang," ucapnya di Cikarang, Rabu (3/2/2021).
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MENAKER IDA FAUZIYAH MENGKLAIM ANGKA PHK SELAMA PANDEMI MASIH
KECIL
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membandingkan, jumlah angkatan kerja saat
ini yang mencapai sekitar 128 juta pekerja dengan angka pemutusan hubungan kerja ( PHK)
dinilai masih sedikit.
Ketimbang dengan pekerja yang dirumahkan dan pekerja yang penghasilan per bulannya
berkurang akibat pandemi virus corona (Covid-19).
"Jumlah angkatan pekerja kita 128 juta. Jika dilihat dari data BPS, banyak sekali teman-teman
kita mengalami dampak pandemi ini. Kalau dilihat dari angkanya PHK itu masih kecil, yang
banyak adalah mereka yang dirumahkan dengan penghasilan yang berkurang," ucapnya di
Cikarang, Rabu (3/2/2021).
"Ada yang berkurangnya setengah, berkurangnya 75 persen, ada yang tidak berkurang sama
sekali," sambung Ida. Untuk mengatasi lonjakan PHK, lanjut Ida, pemerintah sepanjang tahun
2020 telah melakukan pengamanan jaringan sosial (safety net).
Di Kementerian Ketenagakerjaan sendiri selama 2020, telah melakukan program bantuan subsidi
upah. Kemudian, juga ada Kartu Prakerja yang kini berubah skemanya menjadi semi bantuan
sosial. Lantaran ada insentif yang diberikan dalam program tersebut dengan nominal yang sama
sebesar Rp 600.000 per bulan.
"Tahun 2020, ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah. Kami memberikan subsidi upah
kepada mereka yang berpenghasilan Rp 5 juta ke bawah. Kemudian, program Kartu Prakerja
yang semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi berubah. Kami harus berikan insentif, jadi
semi bansosnya Kartu Prakerja," jelas dia.
Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus
2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan
kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang.
Selain itu, pandemi virus corona juga membuat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia
mengalami kenaikan dari 5,23% menjadi 7,07%. Jika dilihat berdasarkan lokasi, jumlah
pengangguran di kota mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan di desa. Di kota, tingkat
pengangguran meningkat 2,69% sementara di desa hanya 0,79%.

86

Judul

3 Fakta di Balik Keputusan BLT Subsidi Upah Disetop

Nama Media
Newstrend

detik.com
Santunan Pegawai Swasta
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5360002/3-fakta-dibalik-keputusan-blt-subsidi-upah-disetop

Halaman/URL
Jurnalis

Danang Sugianto

Tanggal

2021-02-03 18:00:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value
Kategori

Rp 52.500.000
Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
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
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
Pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan program bantuan langsung tunai atau BLT
subsidi upah /gaji tahun ini. Meskipun program tersebut selama ini menjadi suplemen bagi
karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta. Namun para pegawai tak perlu lagi mengecek rekening
setiap bulan, sebab BLT subsidi upah sudah tidak ada lagi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan program BSU memang tidak dimasukkan dalam anggaran APBN 2021.
Sehingga kelanjutan program ini tidak terlihat untuk tahun ini.

3 FAKTA DI BALIK KEPUTUSAN BLT SUBSIDI UPAH DISETOP
Pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan program bantuan langsung tunai atau BLT
subsidi upah /gaji tahun ini. Meskipun program tersebut selama ini menjadi suplemen bagi
karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta.
Bantuan yang dimaksudkan untuk menopang daya beli masyarakat 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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Namun para pegawai tak perlu lagi mengecek rekening setiap bulan, sebab BLT subsidi upah
sudah tidak ada lagi. Berikut 3 fakta yang harus kamu tahu: 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).
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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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jumlah angkatan pekerja kita 128 juta. Jika
dilihat dari data BPS, banyak sekali teman-teman kita mengalami dampak pandemi ini. Kalau
dilihat dari angkanya PHK itu masih kecil, yang banyak adalah mereka yang dirumahkan dengan
penghasilan yang berkurang
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada yang berkurangnya setengah,
berkurangnya 75 persen, ada yang tidak berkurang sama sekali
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tahun 2020, ada beberapa langkah yang
dilakukan pemerintah. Kami memberikan subsidi upah kepada mereka yang berpenghasilan Rp
5 juta ke bawah. Kemudian, program Kartu Prakerja yang semula untuk meningkatkan kompetisi
menjadi berubah. Kami harus berikan insentif, jadi semi bansosnya Kartu Prakerja

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah membandingkan, jumlah angkatan kerja saat
ini yang mencapai sekitar 128 juta pekerja dengan angka pemutusan hubungan kerja ( PHK )
dinilai masih sedikit. Ketimbang dengan pekerja yang dirumahkan dan pekerja yang penghasilan
per bulannya berkurang akibat pandemi virus corona (Covid-19). "Jumlah angkatan pekerja kita
128 juta. Jika dilihat dari data BPS, banyak sekali teman-teman kita mengalami dampak pandemi
ini. Kalau dilihat dari angkanya PHK itu masih kecil, yang banyak adalah mereka yang dirumahkan
dengan penghasilan yang berkurang," ucapnya di Cikarang, Rabu (3/2/2021).

MENAKER KLAIM ANGKA PHK MASIH KECIL
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah membandingkan, jumlah
angkatan kerja saat ini yang mencapai sekitar 128 juta pekerja dengan angka pemutusan
hubungan kerja ( PHK ) dinilai masih sedikit.
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Ketimbang dengan pekerja yang dirumahkan dan pekerja yang penghasilan per bulannya
berkurang akibat pandemi virus corona (Covid-19).
"Jumlah angkatan pekerja kita 128 juta. Jika dilihat dari data BPS, banyak sekali teman-teman
kita mengalami dampak pandemi ini. Kalau dilihat dari angkanya PHK itu masih kecil, yang
banyak adalah mereka yang dirumahkan dengan penghasilan yang berkurang," ucapnya di
Cikarang, Rabu (3/2/2021).
"Ada yang berkurangnya setengah, berkurangnya 75 persen, ada yang tidak berkurang sama
sekali," sambung Ida.
Untuk mengatasi lonjakan PHK, lanjut Ida, pemerintah sepanjang tahun 2020 telah melakukan
pengamanan jaringan sosial (safety net). Di Kementerian Ketenagakerjaan sendiri selama 2020,
telah melakukan program bantuan subsidi upah.
Kemudian, juga ada Kartu Prakerja yang kini berubah skemanya menjadi semi bantuan sosial.
Lantaran ada insentif yang diberikan dalam program tersebut dengan nominal yang sama
sebesar Rp 600.000 per bulan.
"Tahun 2020, ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah. Kami memberikan subsidi upah
kepada mereka yang berpenghasilan Rp 5 juta ke bawah. Kemudian, program Kartu Prakerja
yang semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi berubah. Kami harus berikan insentif, jadi
semi bansosnya Kartu Prakerja," jelas dia.
Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus
2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan
kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang.
Selain itu, pandemi virus corona juga membuat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia
mengalami kenaikan dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen.
Jika dilihat berdasarkan lokasi, jumlah pengangguran di kota mengalami peningkatan lebih tinggi
dibandingkan di desa. Di kota, tingkat pengangguran meningkat 2,69 persen sementara di desa
hanya 0,79 persen.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian, program Kartu Prakerja yang
semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi berubah. Kami harus berikan insentif, jadi semi
bansosnya Kartu Prakerja
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk sekarang, kami tidak menggunakan
skema subsidi upah tapi program Kartu Prakerja, yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kartu Prakerja itu ada di bawah koordinasi
Kemenko Perekonomian. Kami Kementerian ketenagakerjaan menjadi bagian program itu,
karena kami punya pelayanan Sisnaker memberikan pelatihan bagi program dari Kartu Prakerja
itu sendiri
negative - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan)
Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, program pemerintah berupa
bantuan subsidi upah atau gaji (BSU) memang tidak dialokasikan di APBN 2021. Namun
demikian, alokasi bantuan sosial subsidi upah /gaji telah dialihkan pemerintah melalui program
Kartu Prakerja. Dia menjelaskan, program Kartu Prakerja kini telah diubah skemanya menjadi
semi bantuan sosial.

MENAKER: ALOKASI BANTUAN SUBSIDI GAJI DIALIHKAN KE KARTU PRAKERJA
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, program pemerintah
berupa bantuan subsidi upah atau gaji (BSU) memang tidak dialokasikan di APBN 2021.
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Namun demikian, alokasi bantuan sosial subsidi upah /gaji telah dialihkan pemerintah melalui
program Kartu Prakerja. Dia menjelaskan, program Kartu Prakerja kini telah diubah skemanya
menjadi semi bantuan sosial.
"Kemudian, program Kartu Prakerja yang semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi
berubah. Kami harus berikan insentif, jadi semi bansosnya Kartu Prakerja," katanya di Cikarang,
Rabu (3/2/2021).
"Untuk sekarang, kami tidak menggunakan skema subsidi upah tapi program Kartu Prakerja,
yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan," lanjut Ida.
Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa Kartu Prakerja menjadi bagian dari program Kementerian
Koordinator bidang Perekonomian. Program ini telah dialokasikan dari keuangan negara sebesar
Rp 20 triliun.
"Kartu Prakerja itu ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Kami Kementerian
ketenagakerjaan menjadi bagian program itu, karena kami punya pelayanan Sisnaker
memberikan pelatihan bagi program dari Kartu Prakerja itu sendiri," ujar politisi PKB ini.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu
Puspasari membenarkan sekaligus menegaskan bahwa tahun ini program pemerintah berupa
bantuan subsidi upah atau gaji tidak berlanjut.
"Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah," kata dia saat dihubungi Kompas.com, hari ini.
Dia menjelaskan, anggaran negara yang dipersiapkan tahun ini hanya diperuntukkan jaringan
perlindungan sosial untuk golongan masyarakat 40 persen terbawah.

92

Judul

RPP Klaster Ketenagakerjaan Rampung, Begini Respons Pengusaha dan
Serikat Pekerja

Nama Media

hukumonline.com

Newstrend
Halaman/URL

Jurnalis

Omnibus Law
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt601a422510989/rppklaster-ketenagakerjaan-rampung--begini-respons-pengusaha-danserikat-pekerja
Ady Thea DA

Tanggal

2021-02-03 17:11:00

Ukuran

0

Warna
AD Value

Warna
Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori
Layanan

Kementerian Ketenagakerjaan
Korporasi

Sentimen

Positif
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah
selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan
pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan
positive - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Resoran Indonesia)
Kemampuan kalangan dunia usaha untuk patuh (terhadap peraturan, red) diharapkan semakin
baik termasuk untuk kalangan usaha mikro dan kecil
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja, kemudian
secara bersamaan juga terlibat di dalam pembahasan RPP klaster ketenagakerjaan

Ringkasan
Pemerintah terus berupaya untuk segera menuntaskan RPP UU Cipta Kerja, terutama klaster
ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan sejak penyusunan RUU
Cipta Kerja, pihaknya berkomitmen untuk membahas klaster ketenagakerjaan dalam forum
triparti yang terdiri dari pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh. Setelah berlakunya
UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Ida mengatakan pihaknya masih memfasilitasi agar
4 RPP UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan juga dibahas dalam forum tripartit. 4 RPP itu
meliputi RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PKWTPHK); RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program JKP.
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RPP KLASTER KETENAGAKERJAAN RAMPUNG, BEGINI RESPONS PENGUSAHA DAN
SERIKAT PEKERJA
Pemerintah terus berupaya untuk segera menuntaskan RPP UU Cipta Kerja, terutama klaster
ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan sejak penyusunan RUU
Cipta Kerja, pihaknya berkomitmen untuk membahas klaster ketenagakerjaan dalam forum
triparti yang terdiri dari pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh.
Setelah berlakunya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Ida mengatakan pihaknya masih
memfasilitasi agar 4 RPP UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan juga dibahas dalam forum
tripartit. 4 RPP itu meliputi RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; RPP tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan
Kerja (PKWT-PHK); RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program JKP.
" Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama
antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan,"
kata Ida dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/2/2021) kemarin.
Ketua DPN Apindo, Hariyadi B Sukamdani, secara singkat mengatakan organisasinya mendukung
UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta berkomitmen untuk mensukseskan
implementasinya. Menurutnya, UU Cipta Kerja dan aturan turunannya membenahi peraturan
yang selama ini dianggap menghambat perluasan lapangan pekerjaan.
Pihaknya mendorong agar semua sektor usaha bisa mengikuti aturan UU Cipta Kerja dan aturan
turunannya khususnya di bidang ketenagakerjaan. "Kemampuan kalangan dunia usaha untuk
patuh (terhadap peraturan, red) diharapkan semakin baik termasuk untuk kalangan usaha mikro
dan kecil," harapnya.
Tidak terlibat Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan KSPI dan KSPSI pimpinan Andi Gani (AGN)
dan serikat buruh lainnya tidak pernah dan tidak akan terlibat dalam pembahasan RPP UU Cipta
Kerja. "Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja, kemudian secara bersamaan juga
terlibat di dalam pembahasan RPP klaster ketenagakerjaan," kata Iqbal.
Iqbal menegaskan KSPI dan KSPSI AGN masih menunggu hasil proses uji materi di MK terhadap
UU Cipta Kerja. Jika MK mengabulkan uji materi itu, maka pembahasan RPP UU Cipta Kerja akan
sia-sia. Iqbal juga mengkritik materi dalam RPP UU Cipta Kerja, salah satunya RPP tentang
PKWT-PHK yang mengatur pembayaran kompensasi pesangon dapat dibayar lebih rendah dari
UU Cipta Kerja jika perusahaan mengalami kerugian.
Iqbal menegaskan UU Cipta Kerja intinya mengatur pesangon yang diberikan kepada buruh
“harus sesuai dengan ketentuan.” Hal ini berarti nilai pesangon yang diberikan buruh yang
mengalami PHK dengan alasan apapun tidak boleh kurang dari besaran yang diatur dalam UU
Cipta Kerja. Menurut Iqbal, RPP ini sama seperti substansi UU Cipta Kerja yakni sangat merugikan
buruh. Oleh karena itu, Iqbal meminta MK untuk mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja.
“Kami meminta pemerintah untuk menghentikan pembahasan dan pengesahan RPP tersebut,”
tegasnya.
Presiden KSBSI, Elly Rosita, mengatakan sejak awal KSBSI memang diundang pemerintah untuk
membahas RPP UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, tapi tidak pernah hadir. KSBSI hanya
pernah mengutus federasi yang tergabung dalam KSBSI untuk hadir dalam rapat pembahasan
RPP JKP secara daring dan memberi masukan. Menurutnya, program JKP baik bagi buruh karena
buruh tidak dibebani lagi oleh iuran.
“Walaupun kami memberi masukan untuk RPP JKP, tapi uji materi UU Cipta Kerja yang kami
mohonkan di MK tetap berjalan terus,” katanya.
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Positif

Narasumber
negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Kalau ada niat
pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu dipertimbangkan ulang
positive - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Kami meminta
supaya program ini menyasar pekerja informal seperti buruh bangunan, pedagang asongan,
buruh cuci, dan pekerja informal lain itu dijadikan sasaran
neutral - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Buruh itu,
seperti buruh tani dan nelayan, kan banyak yang gajinya di bawah 5 juta tapi tidak menjadi
prioritas karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Kalau daya
beli bagus, maka ekonomi jalan. Industri jalan, toko buka lagi, pekerja bekerja dengan baik. Jadi
kalau ada niat pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu pertimbangkan ulang
negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Lalu sasar
juga bansos lainnya. Bansos yang kemarin pakai sembako, hentikan dan ganti saja dengan BLT.
Jadi tidak ada pemotongan dan lebih aman. Tidak ada orang bisa potong. Jadi sekali lagi jangan
dulu diputus
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN
saja

Ringkasan
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah
mempertimbangkan kembali soal keberlanjutan program Bantuan Subsidi Upah . Pasalnya
bantuan tersebut sangat mempengaruhi daya beli para pekerja yang terdampak Covid-19.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunggu keputusan Komite Penanganan
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Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional soal kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah untuk
para pekerja bergaji di bawah RP 5 juta per bulan.

BANTUAN SUBSIDI UPAH TAK DIANGGARKAN DI APBN 2021, DPR:
PERTIMBANGKAN ULANG
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay
meminta pemerintah mempertimbangkan kembali soal keberlanjutan program Bantuan Subsidi
Upah . Pasalnya bantuan tersebut sangat mempengaruhi daya beli para pekerja yang terdampak
Covid-19.
"Kalau ada niat pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu dipertimbangkan ulang," ujar
Saleh kepada Tempo, Rabu, 3 Februari 2021.
Saleh mengatakan sejak awal pemerintah menggulirkan program bantuan subsidi upah di
pertengahan 2020, ia telah meminta agar bantuan itu justru diperluas sasarannya. Sehingga,
bantuan tersebut juga bisa menyentuh pekerja yang tidak terdaftar di Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
"Kami meminta supaya program ini menyasar pekerja informal seperti buruh bangunan,
pedagang asongan, buruh cuci, dan pekerja informal lain itu dijadikan sasaran," ujarnya. "Buruh
itu, seperti buruh tani dan nelayan, kan banyak yang gajinya di bawah 5 juta tapi tidak menjadi
prioritas karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan." Meskipun demikian, ia mengatakan
perkara data tersebut perlu dibenahi. Mengingat pada penyaluran bantuan subsidi upah 2020
pun tidak terealisasi seratus persen. Sehingga, perluasan bisa dilakukan dengan tepat sasaran.
Terakhir, Saleh meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut mengingat
bantuan subsidi pekerja bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Sedangkan daya beli adalah
salah satu cara memulihkan ekonomi nasional.
"Kalau daya beli bagus, maka ekonomi jalan. Industri jalan, toko buka lagi, pekerja bekerja
dengan baik. Jadi kalau ada niat pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu
pertimbangkan ulang," tutur dia.
Kalau pun dananya tidak cukup, Saleh mengatakan pemerintah bisa melanjutkan program
tersebut dengan sasaran yang berbeda. Misalnya, kalau kemarin menyasar pekerja dengan gaji
di bawah Rp 5 juta per bulan, bisa alihkan ke pekerja dengan gaji di bawah upah minimum
regional dan para pekerja informal.
"Lalu sasar juga bansos lainnya. Bansos yang kemarin pakai sembako, hentikan dan ganti saja
dengan BLT. Jadi tidak ada pemotongan dan lebih aman. Tidak ada orang bisa potong. Jadi
sekali lagi jangan dulu diputus," ujar Saleh.
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.
"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.
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positive - Iqbal (Presiden KSPI) Ke depan, KSPI memprediksi ledakan pemutusan hubungan kerja
(PHK) jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen,'
kata Iqbal
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

Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah melanjutkan bantuan
langsung tunai (BLT) gaji pekerja atau disebut program bantuan subsidi upah (BSU), pada tahun
ini 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. Ke depan, KSPI memprediksi ledakan
pemutusan hubungan kerja (PHK) jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk
industri baja dan semen, kata Iqbal,

JAGA DAYA BELI, SUBSIDI GAJI PEKERJA PERLU DILANJUTKAN
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah melanjutkan bantuan
langsung tunai (BLT) gaji pekerja atau disebut program bantuan subsidi upah (BSU), pada tahun
ini 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.
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen,' kata Iqbal, dikutip dalam
keterangannya, Selasa (2/2/2021).
97

Iqbal menyebutkan bahwa subsidi upah akan menjadi buffer atau penyangga bagi kehidupan
buruh dan keluarganya dalam bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19. 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.
"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," ungkap Menaker.
Arbi
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positive - Saleh Partaonan Daulay (wakil ketua komisi IX DPR RI) Lalu berangkatkan secara
formal. Dengan begitu, hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan benar
negative - Saleh Partaonan Daulay (wakil ketua komisi IX DPR RI) Jika ada job order dan mereka
membutuhkan, ya silakan saja. Jangan dilarang-larang
positive - Saleh Partaonan Daulay (wakil ketua komisi IX DPR RI) Kalau ada yang mau bekerja
di luar negeri, ya itu bisa jadi salah satu solusi alternatif jangka pendek. Namun sekali lagi, harus
aman dan sesuai aturan

Ringkasan
Pemerintah bisa saja mencegah penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri
dengan memberikan seleksi secara terbuka untuk para tenaga Indonesia. Ketua Fraksi Partai
Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay menilai, seharusnya kran pengiriman PMI dibuka
kembali secara formal dan seleksinya dilakukan secara terbuka. Dengan begitu, PMI yang hendak
ke luar negeri memiliki pelatihan kerja yang baik.

PENGIRIMAN PMI SEHARUSNYA DIBUKA LAGI SECARA FORMAL DAN TERBUKA
Pengiriman PMI Seharusnya Dibuka Lagi Secara Formal Dan Terbuka Laporan: Raiza Andini
Rabu, 03 Februari 2021, 13:59 WIB Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan
Daulay/Net Pemerintah bisa saja mencegah penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
luar negeri dengan memberikan seleksi secara terbuka untuk para tenaga Indonesia.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay menilai, seharusnya kran
pengiriman PMI dibuka kembali secara formal dan seleksinya dilakukan secara terbuka. Dengan
begitu, PMI yang hendak ke luar negeri memiliki pelatihan kerja yang baik.
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"Lalu berangkatkan secara formal. Dengan begitu, hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan
benar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/2).
Anggota Komisi IX DPR RI ini yakin upaya pemberangkatan tenaga asing ke luar negeri di masa
pandemi bisa saja dilakukan tergantung negara tujuan.
"Jika ada job order dan mereka membutuhkan, ya silakan saja. Jangan dilarang-larang,"
imbuhnya.
Menurut Saleh, saat ini Indonesia mengalami krisis ekonomi, sehingga banyak masyarakat
membutuhkan pekerjaan dan bekerja di luar negeri merupakan hal yang menjanjikan untuk
memperbaiki kehidupan.
Namun begitu, dia menggarisbawahi bahwa bekerja di luar negeri boleh dilakukan asal taat
aturan dan tidak menggunakan perusahaan penyalur tenaga asing ilegal.
"Kalau ada yang mau bekerja di luar negeri, ya itu bisa jadi salah satu solusi alternatif jangka
pendek. Namun sekali lagi, harus aman dan sesuai aturan," tandasnya.
EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: SALE DAULAY PAN PMI TKI .
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negative - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan)
Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah
positive - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan)
Adanya perlindungan sosial untuk kelompok 40% terbawah. Kayak subsidi bantuan langsung
tunai (BLT) desa, sembako, ini masih ada

Ringkasan
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari membenarkan
sekaligus menegaskan bahwa tahun ini program pemerintah berupa bantuan subsidi upah atau
gaji (BSU) tidak berlanjut. Rahayu Puspasari menjelaskan, anggaran negara yang dipersiapkan
tahun ini hanya diperuntukkan jaringan perlindungan sosial untuk golongan masyarakat 40%
terbawah.

KEMENKEU PASTIKAN TAHUN INI BANTUAN SUBSIDI GAJI DITIADAKAN
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari membenarkan
sekaligus menegaskan bahwa tahun ini program pemerintah berupa bantuan subsidi upah atau
gaji (BSU) tidak berlanjut.
Hal ini menjawab rencana dari serikat pekerja yang akan menyurati Presiden Joko Widodo,
meminta agar program subsidi gaji dilanjutkan. "Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah,"
kata dia saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/2).
Dia menjelaskan, anggaran negara yang dipersiapkan tahun ini hanya diperuntukkan jaringan
perlindungan sosial untuk golongan masyarakat 40% terbawah. "Adanya perlindungan sosial
untuk kelompok 40% terbawah. Kayak subsidi bantuan langsung tunai (BLT) desa, sembako, ini
masih ada," ujarnya.
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Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai,
sebaiknya program bantuan subsidi upah atau gaji dilanjutkan. Sebab, program ini sangat
membantu menjaga daya beli buruh.
Dia juga mengungkapkan bahwa KSPI akan segera mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk
melanjutkan program tersebut. 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.
Dengan adanya bantuan subsidi upah, lanjutnya, akan menjadi atau penyangga buruh dan
keluarganya bertahan hidup. Terlebih lagi, di tengah pandemi yang belum usai.
Penulis: Ade Miranti Karunia Editor: Bambang P. Jatmiko.
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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 - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimistis kita bisa menyelesaikan
keempat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Buruh Indonesia tetap akan melanjutkan aksi lapangan dan
aksi virtual, guna meminta Mahkamah Konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja
khususnya klaster ketenagakerjaan

Ringkasan
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. 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.

RPP UU CIPTA KERJA SUDAH SELESAI DIHARMONISASI
JAKARTA - 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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"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.
Menaker menuturkan, keempat RPP tersebut selanjutnya di- 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 Iqbal mengklaim tidak
pernah dan tidak akan terlibat dalam pembahasan RPP terkait dengan UU Cipta Kerja. Pasalnya,
KSPI sedang melakukan 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. n.
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Narasumber
negative - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian
Keuangan) Di APBN 2021 tidak dianggarkan
positive - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 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. Pemerintah juga punya program perlindungan sosial. Itu kami perkuat tapi untuk
bottom 40%, seperti BLT kartu sembako, BLT desa masih ada
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Segera akan
mengirim surat ke presiden

Ringkasan
BLT subsidi gaji tak lagi dilanjutkan pada 2021. Di mana sebelumnya pekerja dengan upah di
bawah Rp5 juta mendapat BLT subsidi gaji sebesar Rp2,4 juta. Menurut Kepala Biro Komunikasi
dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari, di APBN 2021 tidak
dianggarkan. Pertimbangan tidak meneruskan program BLT subsidi gaji karena pemerintah
sudah menganggarkan dana untuk bantuan lainnya.

BLT SUBSIDI GAJI TAK DILANJUTKAN, INI PENJELASAN ANAK BUAH SRI MULYANI
JAKARTA - BLT subsidi gaji tak lagi dilanjutkan pada 2021. Di mana sebelumnya pekerja dengan
upah di bawah Rp5 juta mendapat BLT subsidi gaji sebesar Rp2,4 juta.
"Di APBN 2021 tidak dianggarkan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari kepada Okezone, Rabu (3/2/2021).
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Dia menjelaskan, pertimbangan tidak meneruskan program BLT subsidi gaji karena pemerintah
sudah menganggarkan dana untuk bantuan lainnya.
Selain itu, pemerintah juga optimis kalau tahun ini ekonomi Indonesia perlahan sudah mulai
pulih dari hantaman krisis. Kini yang diperkuat adalah pemberian bantuan untuk masyarakat
kelas menengah ke bawah.
"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. Pemerintah juga punya program perlindungan sosial. Itu kami perkuat tapi untuk
bottom 40%, seperti BLT kartu sembako, BLT desa masih ada," katanya.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku akan
menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pelaksanaan program tersebut kembali
dilanjutkan.
"Segera akan mengirim surat ke presiden," ujarnya kepada Okezone, kemarin.
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.
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positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Mekanisme dan teknis
pelaksanaan sedang dalam tahap finalisasi antara MPPKP (Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja) dengan KCK (Komite Cipta Kerja)
positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Begitu sudah ada titik
terang akan segera saya sampaikan
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) 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

Ringkasan
Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, mengatakan program Kartu Pra
kerja akan dilanjutkan pada 2021. Menurut Louisa, mekanisme dan teknis pelaksanaan sedang
dalam tahap finalisasi antara MPPKP (Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja) dengan
KCK (Komite Cipta Kerja).

KAPAN PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 12? INI SYARAT DAN CARA
DAFTAR DI WWW.PRAKERJA.GO.ID
Berikut syarat dan cara mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 12 pada 2021. Head of
Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, mengatakan program Kartu Prakerja akan
dilanjutkan pada 2021. Ia menyampaikan, pihak manajemen masih membahas soal mekanisme
dan teknisnya.
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"Mekanisme dan teknis pelaksanaan sedang dalam tahap finalisasi antara MPPKP (Manajemen
Pelaksana Program Kartu Prakerja) dengan KCK (Komite Cipta Kerja)," ujarnya dalam keterangan
yang diterima Tribunnews.com, Jumat (15/1/2021).
"Begitu sudah ada titik terang akan segera saya sampaikan," lanjutnya.
Cek Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di pip.kemdikbud.go.id, Berikut Cara
Mencairkannya Peserta Kartu Prakerja di tahun 2020 tidak bisa mendaftar kembali.
Informasi pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 12 nantinya akan diumumkan di akun media
sosial Kartu Prakerja.
Sembari menunggu pengumuman resmi dibukanya Kartu Prakerja Gelombang 12, bisa
menyimak syarat dan cara mendaftarnya.
Berikut syarat dan cara mendaftar Kartu Prakerja, yang Tribunnews.com rangkum dari
www.prakerja.go.id: Syarat mendaftar
1. Warga Negara Indonesia.
2. Berusia di atas 18 tahun.
3. Tidak sedang sekolah atau kuliah.
Cara Buat Akun
1. Masuk ke laman www.prakerja.go.id, klik menu daftar sekarang.
2. Ketikkan nama lengkap, alamat e-mail, dan kata sandi.
3. Cek e-mail masuk dari Kartu Prakerja, lalu konfirmasi.
4. Pendaftaran berhasil.
Masuk ke Akun
1. Buka laman www.prakerja.go.id, klik login.
2. Masukkan e-mail dan kata sandi yang sudah didaftarkan.
3. Berhasil masuk ke akun.
Siapkan NISN untuk Cek Penerima
pip.kemdikbud.go.id Isi Data Diri

Bantuan

Program

Indonesia

Pintar

(PIP)

via

1. Setelah masuk ke akun, isi verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP), klik berikutnya.
2. Lengkapi data diri berupa nama lengkap, alamat e-mail, tempat tinggal, alamat domisili,
pendidikan, status kebekerjaan.
3. Unggah foto KTP dan swafoto ( selfie ) dengan KTP, klik berikutnya.
4. Verifikasi nomor handphone, klik kirim.
5. Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke nomor handphone, klik verifikasi.
6. Isi pernyataan pendaftar, isi sampai selesai, klik oke.
Ikut Tes
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1. Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar selama 15 menit.
2. Siapkan alat tulis dan kertas bila diperlukan.
3. Tunggu e-mail pemberitahuan dari Kartu Prakerja setelah menyelesaikan tes.
Klaim Token Listrik Gratis PLN Februari 2021: Login stimulus.pln.co.id atau via Aplikasi PLN
Mobile Anggaran Tahun 2021 Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan tahun
2021 pemerintah menaikkan anggaran untuk Program Kartu Prakerja menjadi Rp 20 triliun.
Jumlah tersebut meningkat 100 persen alias dua kali lipat bila dibandingkan dengan anggaran
awal pada APBN 2021 yang sebesar Rp 10 triliun.
"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, dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/1/2021).
Peningkatan anggaran untuk program Kartu Prakerja tersebut bersumber dari realokasi dan
refocusing anggaran di setiap kementerian atau lembaga.
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negative - Saleh Partaonan Daulay (ketua Fraksi PAN DPR RI) Mereka tidak peduli moratorium
dan juga pembatasan mobilitas orang akibat COVID-19. Kalau pemberangkatan ilegal ini
dibiarkan, bisa sangat berbahaya, pada titik tertentu, ini bisa menjadi tindak pidana perdagangan
orang (TPPO)
negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN DPR RI) Hampir dapat dipastikan, mereka
berangkat untuk bekerja tetapi pakai modus wisata, itu perlu ditindak tegas. UU No 18 tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan bahwa setiap PMI wajib
mendapatkan pelindungan baik sebelum, semasa, maupun pasca bekerja di luar negeri
neutral - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN DPR RI) Kemenaker perlu menyeleksi secara
ketat perusahaan-perusahaan kredibel untuk diberikan tanggung jawab. Perusahaan yang diberi
amanah itu harus benar-benar memiliki pengalaman dan tidak pernah melanggar ketentuan dan
aturan yang ditetapkan pemerintah selama ini
positive - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN DPR RI) Berikan pelatihan kerja kepada
calon PMI dengan baik. Berangkatkan secara formal, dengan begitu hak-hak mereka dapat
dipenuhi dengan benar
positive - Saleh Partaonan Daulay (wakil ketua komisi IX DPR RI) Kalau ada yang mau bekerja
di luar negeri, itu bisa jadi salah satu solusi alternatif jangka pendek. Namun sekali lagi, harus
aman dan sesuai aturan

Ringkasan
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
menindak tegas perusahaan-perusahaan yang mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
secara ilegal ke luar negeri. Saleh Partaonan Daulay menjelaskan, ada banyak laporan yang
disampaikan masyarakat bahwa pengiriman PMI ilegal terus meningkat padahal saat ini masih
diberlakukan moratorium pengiriman PMI ke beberapa negara khususnya Timur Tengah.
110

KAPOLRI DIMINTA TINDAK TEGAS PERUSAHAAN BERANGKATKAN PMI ILEGAL
Jakarta - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo menindak tegas perusahaan-perusahaan yang mengirimkan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) secara ilegal ke luar negeri.
Dia menjelaskan, ada banyak laporan yang disampaikan masyarakat bahwa pengiriman PMI
ilegal terus meningkat padahal saat ini masih diberlakukan moratorium pengiriman PMI ke
beberapa negara khususnya Timur Tengah.
"Mereka tidak peduli moratorium dan juga pembatasan mobilitas orang akibat COVID-19. Kalau
pemberangkatan ilegal ini dibiarkan, bisa sangat berbahaya, pada titik tertentu, ini bisa menjadi
tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," kata Saleh di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, kalau mau dicermati, masyarakat dipersilakan memperhatikan tiap Sabtu-Minggu
selalu ada pemberangkatan PMI ke Dubai atau Abu Dhabi dan beberapa negara lain.
Dia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, para PMI yang diberangkatkan hanya
memiliki visa wisata (ziarah) dan tiket untuk pergi saja.
"Hampir dapat dipastikan, mereka berangkat untuk bekerja tetapi pakai modus wisata, itu perlu
ditindak tegas. UU No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
mengamanatkan bahwa setiap PMI wajib mendapatkan pelindungan baik sebelum, semasa,
maupun pasca bekerja di luar negeri," ujarnya.
Saleh mengatakan, kalau ada orang yang pergi bekerja di luar negeri tanpa prosedur, tanpa
dokumen, dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, patut diduga itu adalah tindakan
pelanggaran.
Dia juga meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) membuka sistem penempatan satu
kanal (SPSK) untuk negara Emirat dan beberapa negara lainnya di Timur Tengah.
"Kemenaker perlu menyeleksi secara ketat perusahaan-perusahaan kredibel untuk diberikan
tanggung jawab. Perusahaan yang diberi amanah itu harus benar-benar memiliki pengalaman
dan tidak pernah melanggar ketentuan dan aturan yang ditetapkan pemerintah selama ini,"
katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai walaupun jalur penempatan PMI ditutup namun faktanya
tetap saja ada pengiriman bahkan lebih berbahaya karena pengirimannya dilakukan secara
unprosedural .
Menurut dia kenapa pemerintah tidak sekalian dibuka saja pengiriman PMI secara formal, lalu
lakukan seleksi secara terbuka.
"Berikan pelatihan kerja kepada calon PMI dengan baik. Berangkatkan secara formal, dengan
begitu hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan benar," ujarnya.
Menurut dia, apakah bisa diberangkatkan di masa COVID-19, itu tergantung negara tujuannya,
jika ada "job order" dan mereka membutuhkan, maka silakan saja.
Hal itu menurut dia karena saat ini di Indonesia banyak tenaga kerja yang terkena PHK dan
kesulitan lapangan pekerjaan sehingga banyak pengangguran.
"Kalau ada yang mau bekerja di luar negeri, itu bisa jadi salah satu solusi alternatif jangka
pendek. Namun sekali lagi, harus aman dan sesuai aturan," katanya.
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Narasumber
negative - Galuh Prasiwi (Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur) Pada awal tahun, angkanya
berkisar 22 hingga 49 pekerja. Lalu menurun pada Maret hingga Juni rata-rata dua hingga
delapan pekerja
negative - Galuh Prasiwi (Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur) Totalnya 251 pekerja yang
kena PHK sepanjang 2020 lalu
negative - Galuh Prasiwi (Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur) Dalam kurun setahun terakhir,
jumlahnya rata-rata masih di bawah sepuluh kasus, tertinggi pada September 12 kasus dan
Januari sebanyak sepuluh kasus
negative - Galuh Prasiwi (Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur) Kita hanya punya data PHK di
perselisihan secara umum, dan belum jelas apakah akibat pandemi atau tidak. Kita masih dalami
negative - Hilman Firmansyah (Sekretaris Jenderal Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta) Justru
saya melihatnya ada pengaruh pandemi. Namun data yang dilaporkan Sudin Nakertrans dan
Energi ini sifatnya seperti fenomena 'gunung es' yang perlu ditelusuri lebih jauh lagi. Banyak
perusahaan yang belum berinisiatif melapor ke pemerintah
negative - Hilman Firmansyah (Sekretaris Jenderal Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta) Saat itu
70 persen produksi kami sudah menurun. Puncaknya saat pandemi COVID-19 di bulan Maret
2020 perusahaan kami gulung tikar

Ringkasan
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur melaporkan sebanyak 251
pekerja di wilayah setempat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2020. Kepala
Sudin Nakertrans dan Energi Jakarya Timur Galuh Prasiwi, mengatakan jumlah PHK kembali
meningkat pada kurun Juli hingga November 2020 seiring dengan pandemi COVID-19 melanda
Jakarta. Totalnya 251 pekerja yang kena PHK sepanjang 2020 lal.
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251 PEKERJA DI JAKTIM TERKENA PHK SEPANJANG 2020
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur melaporkan sebanyak 251
pekerja di wilayah setempat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berlangsung
sepanjang 2020.
"Pada awal tahun, angkanya berkisar 22 hingga 49 pekerja. Lalu menurun pada Maret hingga
Juni rata-rata dua hingga delapan pekerja," kata Kepala Sudin Nakertrans dan Energi Jakarya
Timur, Galuh Prasiwi, di Jakarta, Rabu.
Galuh mengatakan jumlah PHK kembali meningkat pada kurun Juli hingga November 2020
seiring dengan pandemi COVID-19 melanda Jakarta.
Jumlah pekerja yang mengalami PHK pada September 2020 sebanyak 52 pekerja dan Oktober
sebanyak 36 pekerja. PHK tersebut didominasi pekerja di sektor formal.
"Totalnya 251 pekerja yang kena PHK sepanjang 2020 lalu," katanya.
Pada tahun yang sama, kata Galuh, Sudin Nakertrans dan Energi Jakarta Timur juga menangani
total 69 kasus perselisihan hubungan industrial di Jakarta Timur.
Jumlah kasus tertinggi berlangsung pada September 2020 mencapai 12 kasus perselisihan antara
manajemen perusahaan dengan pekerja.
"Dalam kurun setahun terakhir, jumlahnya rata-rata masih di bawah sepuluh kasus, tertinggi
pada September 12 kasus dan Januari sebanyak sepuluh kasus," katanya.
Meskipun peristiwa PHK dan perselisihan perusahaan dengan pekerja berlangsung saat pandemi
COVID-19 melanda Jakarta, namun Galuh belum mendapatkan laporan spesifik yang mengaitkan
situasi itu dengan pandemi COVID-19.
"Kita hanya punya data PHK di perselisihan secara umum, dan belum jelas apakah akibat
pandemi atau tidak. Kita masih dalami," ujarnya.
Secara terpisah Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Hilman Firmansyah,
menilai PHK pekerja sepanjang 2020 dipengaruhi pandemi COVID-19.
"Justru saya melihatnya ada pengaruh pandemi. Namun data yang dilaporkan Sudin Nakertrans
dan Energi ini sifatnya seperti fenomena 'gunung es' yang perlu ditelusuri lebih jauh lagi. Banyak
perusahaan yang belum berinisiatif melapor ke pemerintah," katanya.
Hilman adalah salah satu dari total 150 karyawan PT Tiga Berlian Elektrik yang terkena dampak
PHK pada Maret 2020.
Perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi mesin pendingin di Kawasan
Industri Pulogadung itu mulai terdampak pada Desember 2019.
"Saat itu 70 persen produksi kami sudah menurun. Puncaknya saat pandemi COVID-19 di bulan
Maret 2020 perusahaan kami gulung tikar," katanya.
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Narasumber
negative - Galuh Prasiwi (Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur) Pada awal tahun, angkanya
berkisar 22 hingga 49 pekerja. Lalu menurun pada Maret hingga Juni rata-rata dua hingga
delapan pekerja
negative - Galuh Prasiwi (Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur) Totalnya 251 pekerja yang
kena PHK sepanjang 2020 lalu
negative - Galuh Prasiwi (Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur) Dalam kurun setahun terakhir,
jumlahnya rata-rata masih di bawah sepuluh kasus, tertinggi pada September 12 kasus dan
Januari sebanyak sepuluh kasus
negative - Galuh Prasiwi (Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur) Kita hanya punya data PHK di
perselisihan secara umum, dan belum jelas apakah akibat pandemi atau tidak. Kita masih dalami
negative - Hilman Firmansyah (Sekretaris Jenderal Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta) Justru
saya melihatnya ada pengaruh pandemi. Namun data yang dilaporkan Sudin Nakertrans dan
Energi ini sifatnya seperti fenomena 'gunung es' yang perlu ditelusuri lebih jauh lagi. Banyak
perusahaan yang belum berinisiatif melapor ke pemerintah
negative - Hilman Firmansyah (Sekretaris Jenderal Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta) Saat itu
70 persen produksi kami sudah menurun. Puncaknya saat pandemi COVID-19 di bulan Maret
2020 perusahaan kami gulung tikar

Ringkasan
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur melaporkan sebanyak 251
pekerja di wilayah setempat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berlangsung
sepanjang 2020. Kepala Sudin Nakertrans dan Energi Jakarta Timur Galuh Prasiwi, mengatakan
jumlah PHK kembali meningkat pada kurun Juli hingga November 2020 seiring dengan pandemi
COVID-19 melanda Jakarta. Jumlah pekerja yang mengalami PHK pada September 2020
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sebanyak 52 pekerja dan Oktober sebanyak 36 pekerja. PHK tersebut didominasi pekerja di
sektor formal. Totalnya 251 pekerja yang kena PHK sepanjang 2020 lalu

251 PEKERJA TERKENA PHK DI JAKTIM SELAMA TAHUN 2020
Jakarta - Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur melaporkan sebanyak
251 pekerja di wilayah setempat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berlangsung
sepanjang 2020.
"Pada awal tahun, angkanya berkisar 22 hingga 49 pekerja. Lalu menurun pada Maret hingga
Juni rata-rata dua hingga delapan pekerja," kata Kepala Sudin Nakertrans dan Energi Jakarya
Timur, Galuh Prasiwi, di Jakarta, Rabu (3/2).
Galuh mengatakan jumlah PHK kembali meningkat pada kurun Juli hingga November 2020
seiring dengan pandemi COVID-19 melanda Jakarta.
Jumlah pekerja yang mengalami PHK pada September 2020 sebanyak 52 pekerja dan Oktober
sebanyak 36 pekerja. PHK tersebut didominasi pekerja di sektor formal.
"Totalnya 251 pekerja yang kena PHK sepanjang 2020 lalu," katanya.
Pada tahun yang sama, kata Galuh, Sudin Nakertrans dan Energi Jakarta Timur juga menangani
total 69 kasus perselisihan hubungan industrial di Jakarta Timur.
Jumlah kasus tertinggi berlangsung pada September 2020 mencapai 12 kasus perselisihan antara
manajemen perusahaan dengan pekerja.
"Dalam kurun setahun terakhir, jumlahnya rata-rata masih di bawah sepuluh kasus, tertinggi
pada September 12 kasus dan Januari sebanyak sepuluh kasus," katanya.
Meskipun peristiwa PHK dan perselisihan perusahaan dengan pekerja berlangsung saat pandemi
COVID-19 melanda Jakarta, namun Galuh belum mendapatkan laporan spesifik yang mengaitkan
situasi itu dengan pandemi COVID-19.
"Kita hanya punya data PHK di perselisihan secara umum, dan belum jelas apakah akibat
pandemi atau tidak. Kita masih dalami," ujarnya.
Secara terpisah Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Hilman Firmansyah,
menilai PHK pekerja sepanjang 2020 dipengaruhi pandemi COVID-19.
"Justru saya melihatnya ada pengaruh pandemi. Namun data yang dilaporkan Sudin Nakertrans
dan Energi ini sifatnya seperti fenomena 'gunung es' yang perlu ditelusuri lebih jauh lagi. Banyak
perusahaan yang belum berinisiatif melapor ke pemerintah," katanya.
Hilman adalah salah satu dari total 150 karyawan PT Tiga Berlian Elektrik yang terkena dampak
PHK pada Maret 2020.
Perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi mesin pendingin di Kawasan
Industri Pulogadung itu mulai terdampak pada Desember 2019.
"Saat itu 70 persen produksi kami sudah menurun. Puncaknya saat pandemi COVID-19 di bulan
Maret 2020 perusahaan kami gulung tikar," katanya.(Antara).
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Narasumber
neutral - Alim Mustofa (Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas) Dari kegiatan ambush
yang dilaksanakan mulai hari Minggu sampai Senin ini, berhasil diamankan total 18 orang PMI
Non Prosedural, yang masuk secara berkelompok
negative - Alim Mustofa (Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas) Dari Kedelapan belas
PMI tersebut, 15 PMI diamankan oleh personel Pos Sajingan Terpadu di sektor jalan tikus wilayah
Desa Sebunga, Kab. Sambas dan 3 orang lainnya diamankan oleh personel Pos Kumba
Semunying di sektor jalan tikus wilayah Dusun Kumba, Kab. Bengkayang
positive - Alim Mustofa (Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas) Kita semakin intensif
seperti ini sesuai dengan perintah dari Komando Atas dan juga terkait dengan mewabahnya
Covid-19
positive - Alim Mustofa (Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas) Semuanya yang
masuk dari Malaysia baik yang melewati jalur resmi maupun jalur tikus, akan kita arahkan untuk
melewati rangkaian pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan dari Karantina Kesehatan, Imigrasi
serta Bea Cukai

Ringkasan
Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas berhasil mengamankan sebanyak 18 orang Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang pulang dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus atau jalur tidak resmi.
Kedelapan belas PMI Non Prosedural tersebut diamankan saat melewati jalur tikus di sektor Pos
Sajingan Terpadu, Kab. Sambas dan sektor Pos Kumba Semunying, Kab. Bengkayang.
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LEWATI JALUR TIKUS, 18 PMI NON PROSEDURAL DIAMANKAN SATGAS PAMTAS
RI-MALAYSIA YONIF 642
Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas berhasil mengamankan sebanyak 18 orang Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang pulang dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus atau jalur tidak resmi.
Kedelapan belas PMI Non Prosedural tersebut diamankan saat melewati jalur tikus di sektor Pos
Sajingan Terpadu, Kab. Sambas dan sektor Pos Kumba Semunying, Kab. Bengkayang.
Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas, Letkol Inf Alim
Mustofa, dalam rilis tertulisnya di Mako Satgas Entikong, Kab. Sanggau, Kalbar, Senin (1/2).
Lebih lanjut Dansatgas mengatakan, PMI tersebut diamankan oleh anggota Satgas Yonif 642
yang melaksanakan kegiatan patroli dan ambush (pengendapan), ketika berusaha masuk ke
Indonesia melalui jalur tikus atau jalur tidak resmi. "Dari kegiatan ambush yang dilaksanakan
mulai hari Minggu sampai Senin ini, berhasil diamankan total 18 orang PMI Non Prosedural, yang
masuk secara berkelompok," ungkapnya.
"Dari Kedelapan belas PMI tersebut, 15 PMI diamankan oleh personel Pos Sajingan Terpadu di
sektor jalan tikus wilayah Desa Sebunga, Kab. Sambas dan 3 orang lainnya diamankan oleh
personel Pos Kumba Semunying di sektor jalan tikus wilayah Dusun Kumba, Kab. Bengkayang,"
jelasnya dalam rilis tertulis yang diterima redaksi elshinta.com, Rabu (3/2).
Dansatgas menegaskan bahwa pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi di perbatasan
Indonesia-Malaysia akan terus diperketat oleh Satgas Pamtas Yonif 642 untuk mencegah adanya
kegiatan dan lalu lintas barang maupun orang secara ilegal. "Kita semakin intensif seperti ini
sesuai dengan perintah dari Komando Atas dan juga terkait dengan mewabahnya Covid-19,"
ujarnya.
Menurut keterangan dari para PMI tersebut, selama di Malaysia mereka ada yang bekerja sebagai
buruh kebun sawit, buruh cuci, maupun pegawai restoran, namun dikarenakan adanya kebijakan
lockdown yang diberlakukan Pemerintah Malaysia, membuat mereka diberhentikan dari
pekerjaannya, sehingga mengharuskannya kembali ke Indonesia.
Satgas Yonif 642 Kapuas bekerja sama dengan Instansi terkait di perbatasan, memastikan semua
WNI yang masuk ke Tanah Air dari Malaysia harus melalui rangkaian pemeriksaan Protokol
Kesehatan Covid-19. Setelah dinyatakan negatif Covid -19, PMI tersebut kemudian diserahkan
kepada pihak Imigrasi untuk didata dan diwawancara tentang riwayat perjalanan serta barangbarang bawaan mereka diperiksa oleh Kantor Bea dan Cukai.
"Semuanya yang masuk dari Malaysia baik yang melewati jalur resmi maupun jalur tikus, akan
kita arahkan untuk melewati rangkaian pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan dari Karantina
Kesehatan, Imigrasi serta Bea Cukai," kata Dansatgas.
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Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan telah menyelesaikan empat Rancangan
Perarturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan sebagai turunan dari Undang-Undang
Cipta Kerja. Ida Fauziyah mengatakan bahwa keempat RPP klaster Ketenagakerjaan sudah
seluruhnya diserahkan ke Kemenko Bidang Perekonomian untuk diunggah pada portal resmi UU
Cipta Kerja.
EMPAT RPP KETENAGAKERJAAN TUNGGU DITEKEN JOKOWI
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan telah menyelesaikan empat Rancangan
Perarturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan sebagai turunan dari Undang-Undang
Cipta Kerja.
Keempat RPP tersebut adalah 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.
"Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait
sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin," ujar Ida pada Senin (1/2/2021). Ida mengatakan
bahwa keempat RPP klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke Kemenko Bidang
Perekonomian untuk diunggah 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 kembali kepada Sekretariat
Negara untuk proses penetapan oleh Presiden Joko Widodo .
"Kami optimis kita bisa menyelesaikan keempat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," ucapnya. Ida mengklaim keempat RPP klaster ketenagakerjaan
ini selalu dibahas dalam forum tripartit yang melibatkan serikat pekerja/serikat buruh,
pengusaha, dan pemerintah sendiri.
"Keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat
pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. Jadi, semua pihak telah dilibatkan," pungkasnya.
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negative - Bhima Yudhistira (Ekonom Indef) Kerugian bagi daya beli masyarakat menengah ke
bawah tentu signifikan tanpa dibantu subsidi upah
positive - Bhima Yudhistira (Ekonom Indef) Justru besar harapan subsidi upah dilanjutkan ke
seluruh pekerja sektor informal dengan gaji di bawah Rp5 juta
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya

Ringkasan
Bantuan Langsung Tunai (BLT) pekerja tidak lagi diberikan pada tahun ini. Dengan demikian,
diprediksi bahwa daya beli masyarakat pun akan semakin menurun. Pada tahun lalu, setiap
pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta mendapatkan BLT sebesar Rp2,4 juta. Hal tersebut
diberikan karena sejak pandemi Covid-19 melanda, tingkat daya beli masyarakat mengalami
penurunan. Menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira, kerugian bagi daya beli masyarakat
menengah ke bawah tentu signifikan tanpa dibantu subsidi upah.

BLT SUBSIDI GAJI DISETOP, DAYA BELI KELAS MENENGAH BAWAH BAKAL LESU
JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) pekerja tidak lagi diberikan pada tahun ini. Dengan
demikian, diprediksi bahwa daya beli masyarakat pun akan semakin menurun.
Pada tahun lalu, setiap pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta mendapatkan BLT sebesar Rp2,4
juta. Hal tersebut diberikan karena sejak pandemi Covid-19 melanda, tingkat daya beli
masyarakat mengalami penurunan.
"Kerugian bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah tentu signifikan tanpa dibantu subsidi
upah," kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira kepada Okezone, Rabu (3/2/2021).
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Dia menyebut, agar pemulihan ekonomi terus berjalan seharusnya penyaluran BLT itu diperluas
kepada pekerja yang bergerak di sektor informal.
"Justru besar harapan subsidi upah dilanjutkan ke seluruh pekerja sektor informal dengan gaji
di bawah Rp5 juta," 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.
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negative - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan)
Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah
positive - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan)
Adanya perlindungan sosial untuk kelompok 40 persen terbawah. Kayak subsidi Bantuan
Langsung Tunai (BLT) desa, sembako, ini masih ada

Ringkasan
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari membenarkan
sekaligus menegaskan bahwa tahun ini program pemerintah berupa bantuan subsidi upah atau
gaji (BSU) tidak berlanjut. Hal ini menjawab rencana dari serikat pekerja yang akan menyurati
Presiden Joko Widodo, meminta agar program subsidi gaji dilanjutkan.

KEMENKEU PASTIKAN TAHUN INI BANTUAN SUBSIDI GAJI DITIADAKAN
JAKARTA, - Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari
membenarkan sekaligus menegaskan bahwa tahun ini program pemerintah berupa bantuan
subsidi upah atau gaji (BSU) tidak berlanjut.
Hal ini menjawab rencana dari serikat pekerja yang akan menyurati Presiden Joko Widodo,
meminta agar program subsidi gaji dilanjutkan.
"Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah," kata dia dihubungi Kompas.com, Rabu
(3/2/2021).
Dia menjelaskan, anggaran negara yang dipersiapkan tahun ini, hanya diperuntukkan jaringan
perlindungan sosial untuk golongan masyarakat 40 persen terbawah.
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"Adanya perlindungan sosial untuk kelompok 40 persen terbawah. Kayak subsidi Bantuan
Langsung Tunai (BLT) desa, sembako, ini masih ada," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai,
sebaiknya program bantuan subsidi upah atau gaji dilanjutkan. Karena program ini sangat
membantu menjaga daya beli buruh.
Dia juga mengungkapkan bahwa KSPI akan segera mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk
melanjutkan program tersebut.
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.
Dengan adanya bantuan subsidi upah, lanjutnya, akan menjadi buffer atau penyangga buruh
dan keluarganya bertahan hidup. Terlebih di tengah pandemi yang belum usai.
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neutral - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia) Idealnya subsidi upah
diberikan selama belum ada normalisasi kegiatan ekonomi secara penuh
positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia) Jadi tidak meningkatkan
kesejahteraan masyarakat untuk naik ke kelas pendapatan yang lebih tinggi. Karena daya beli
seharusnya diciptakan dari penghasilan. Jadi berkorelasi langsung dengan penciptaan
produktivitas oleh pekerja
negative - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia) Dan pada saat yang
sama juga tidak memberikan beban biaya tenaga kerja berlebihan kepada perusahaan yang
masih bersusah payah untuk mempertahankan eksistensi dan memulihkan kinerja
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN
saja

Ringkasan
Kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
mengusulkan bantuan subsidi upah untuk para pekerja terus dilanjutkan, sebelum ekonomi
benar-benar pulih dari dampak pandemi. Idealnya subsidi upah diberikan selama belum ada
normalisasi kegiatan ekonomi secara penuh, kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta
Widjaja Kamdani.

PELAKU USAHA INGINKAN SUBSIDI UPAH DILANJUTKAN SEBELUM EKONOMI
PULIH
JAKARTA, : Kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia mengusulkan bantuan subsidi upah untuk para pekerja terus dilanjutkan, sebelum
ekonomi benar-benar pulih dari dampak pandemi.
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"Idealnya subsidi upah diberikan selama belum ada normalisasi kegiatan ekonomi secara penuh,"
kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, Selasa (2/2/2021).
Shinta mengatakan, subsidi upah memiliki dampak positif untuk mempertahankan daya beli
masyarakat dan menjaga masyarakat dari kemiskinan ekstrim. Meskipun demikian, ia menyadari
bahwa subsidi upah tidak bisa menjadi instrumen pendongkrak daya beli dalam arti yang
sesungguhnya.
"Jadi tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk naik ke kelas pendapatan yang lebih
tinggi. Karena daya beli seharusnya diciptakan dari penghasilan. Jadi berkorelasi langsung
dengan penciptaan produktivitas oleh pekerja," tukasnya.
Di samping itu, Shinta mendukung adanya subsidi upah untuk pekerja, khususnya di sektorsektor yang proses normalisasi kinerjanya relatif sulit dan lambat. Sehingga, pekerja di sektor
tersebut tetap memiliki standar hidup yang layak dan tidak jatuh ke kemiskinan ekstrim.
"Dan pada saat yang sama juga tidak memberikan beban biaya tenaga kerja berlebihan kepada
perusahaan yang masih bersusah payah untuk mempertahankan eksistensi dan memulihkan
kinerja," ujarnya.
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.
"Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU,
kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida.
Kendati demikian, apabila dilihat pada anggaran PEN 2021, Ida mengatakan tidak tampak
kelanjutan Bantuan Subsidi Upah di 2021. Namun, kata Ida, pemerintah terus berupaya untuk
memitigasi dampak pandemi bagi angkatan kerja Indonesia.
kbc 10.
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Narasumber
positive - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi) Betul, APBN 2021
tidak dianggarkan (Subsidi Gaji)
neutral - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI)) Ekonomi
sudah menunjukkan perbaikan, pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi, inflasi naik, konsumsi
naik seiring dengan dunia usaha yang juga survive
positive - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI)) Saat ini
prioritas pemerintah selain program vaksinasi, adalah perlinsos untuk bottom 40%. seperti BLT
kartu sembako, BLT desa
neutral - Yusuf Rendy (Ekonom CORE) Inflasi ini merupakan salah satu indikator aktivitas
ekonomi kenaikan inflasi pada level yang manageable menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi
mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya
positive - Yusuf Rendy (Ekonom CORE) Apakah kemudian (penghentian subsidi gaji)
mempengaruhi hingga ke kuartal II, ini akan ditentukan juga dari berbagai bantuan pemerintah
yang lain. Bisa saja misalnya, BSU dihilangkan tetapi diakomodasi di jenis bantuan yang lain

Ringkasan
Kementerian Keuangan memastikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp
5 juta tidak akan dilanjutkan di tahun ini. Pasalnya dalam APBN 2021 pemerintah tidak
mengalokasikan anggaran untuk program tersebut. Meski subsidi gaji tidak dilanjutkan, namun
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI), Rahayu Puspasari memastikan pemerintah
tetap memberikan dukungan untuk subsidi bunga, penempatan dana dan program lainnya.
Dengan harapan agar kinerja dunia usaha akan berjalan lebih baik, begitu juga dengan
karyawan.
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KEMENKEU PASTIKAN BSU TAK DILANJUTKAN TAHUN INI
JAKARTA, - Kementerian Keuangan memastikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji
di bawah Rp 5 juta tidak akan dilanjutkan di tahun ini. Pasalnya dalam APBN 2021 pemerintah
tidak mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.
"Betul, APBN 2021 tidak dianggarkan (Subsidi Gaji)," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan
Informasi (KLI), Rahayu Puspasari saat dihubungi Investor Daily, Selasa (2/2).
Ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah karena ekonomi dalam negeri
sudah menunjukkan perbaikan yang tercermin dari berbagai indikator.
"Ekonomi sudah menunjukkan perbaikan, pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi, inflasi naik,
konsumsi naik seiring dengan dunia usaha yang juga survive,"jelasnya.
Meski subsidi gaji tidak dilanjutkan, namun ia memastikan pemerintah tetap memberikan
dukungan untuk subsidi bunga, penempatan dana dan program lainnya. Dengan harapan agar
kinerja dunia usaha akan berjalan lebih baik, begitu juga dengan karyawan.
Pertimbangan lainnya, pemerintah di tahun ini memiliki prioritas melaksanakan program
vaksinasi dan program perlindungan sosial.
"Saat ini prioritas pemerintah selain program vaksinasi, adalah perlinsos untuk bottom 40%.
seperti BLT kartu sembako, BLT desa," tuturnya.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy mengatakan bahwa 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 tahun 2014.
"Inflasi ini merupakan salah satu indikator aktivitas ekonomi kenaikan inflasi pada level yang
manageable menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi mengalami peningkatan, begitupun
sebaliknya,"jelasnya kepada Investor Daily, Selasa (2/2).
Ia mengatakan bahwa, program subsidi gaji yang tidak dilanjutkan akan berpotensi
mempengaruhi daya beli apalagi Indonesia tengah dalam tahap pemulihan ekonomi nasional
yang menandakan bahwa ekonomi belum sepenuhnya pulih sebelum terjadinya pandemi.
Lebih lanjut Yusuf mengatakan bahwa program subsidi gaji merupakan salah satu bantuan sosial
yang dinilainya ampuh, dengan pola yang terukur dimana data penerima terintegrasi dengan
data dari BPJS Ketenagakerjaan maupun perbankan.
"Apakah kemudian (penghentian subsidi gaji) mempengaruhi hingga ke kuartal II, ini akan
ditentukan juga dari berbagai bantuan pemerintah yang lain. Bisa saja misalnya, BSU dihilangkan
tetapi diakomodasi di jenis bantuan yang lain"jelasnya.
Yusuf mengatakan bahwa 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 kebelakang 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,"
ujarnya.
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Sementara itu, ia menegaskan bahwa stimulus fiskal merupakan komponen penting dalam
melawan dampak negatif dari pandemi. Oleh karena ia mengingatkan program pemerintah tak
hanya dilihat dari beban namun cara untuk mengoptimalkannya.
"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.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
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Narasumber
positive - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi) Betul, APBN 2021
tidak dianggarkan (subsidi gaji)
neutral - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI)) Pertumbuhan
ekonomi jauh lebih tinggi, inflasi naik, konsumsi meningkat seiring dunia usaha yang survive
positive - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI)) Saat ini
prioritas pemerintah selain program vaksinasi adalah perlindungan sosial untuk bottom 40%
seperti bantuan langusng tunai (BLT) kartu sembako, BLT desa
neutral - Yusuf Rendy (Ekonom CORE) Inflasi ini merupakan salah satu indikator aktivitas
ekonomi kenaikan inflasi pada level yang manageable menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi
mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya
positive - Yusuf Rendy (Ekonom CORE) Apakah kemudian (penghentian subsidi gaji)
mempengaruhi hingga ke kuartal II, ini akan ditentukan dari berbagai bantuan pemerintah yang
lain

Ringkasan
Kementerian Keuangan memastikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp
5 juta tidak akan dilanjutkan pada tahun ini. Pasalnya dalam APBN 2021 pemerintah tidak
mengalokasikan anggaran untuk program tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan
Informasi (KLI), Kemkeu, Rahayu Puspasari mengatakan kebijakan tersebut diambil pemerintah
karena ekonomi dalam negeri sudah menunjukkan perbaikan yang tercermin dari berbagai
indikator. Pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi, inflasi naik, konsumsi meningkat seiring dunia
usaha yang survive.
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WADUH! SUBSIDI UPAH TAHUN INI TAK DILANJUTKAN
Jakarta, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan bantuan subsidi upah bagi pekerja
dengan gaji di bawah Rp 5 juta tidak akan dilanjutkan pada tahun ini. Pasalnya dalam APBN
2021 pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.
"Betul, APBN 2021 tidak dianggarkan (subsidi gaji)," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan
Informasi (KLI), Kemkeu, Rahayu Puspasari saat dihubungi Investor Daily, Selasa (2/2/2021).
Ia mengatakan kebijakan tersebut diambil pemerintah karena ekonomi dalam negeri sudah
menunjukkan perbaikan yang tercermin dari berbagai indikator. "Pertumbuhan ekonomi jauh
lebih tinggi, inflasi naik, konsumsi meningkat seiring dunia usaha yang survive, "jelasnya.
Meski subsidi gaji tidak dilanjutkan, namun pemerintah tetap memberikan dukungan subsidi
bunga, penempatan dana dan program lainnya. Harapannya, kinerja dunia usaha berjalan lebih
baik, termasuk karyawan. Pertimbangan lainnya, pemerintah pada tahun ini memiliki prioritas
program vaksinasi dan perlindungan sosial. "Saat ini prioritas pemerintah selain program
vaksinasi adalah perlindungan sosial untuk bottom 40% seperti bantuan langusng tunai (BLT)
kartu sembako, BLT desa,"tuturnya.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy mengatakan bahwa 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 tahun 2014. "Inflasi ini
merupakan salah satu indikator aktivitas ekonomi kenaikan inflasi pada level yang manageable
menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya,"
jelasnya kepada Investor Daily, Selasa (2/2/2021).
a mengatakan bahwa program subsidi gaji yang tidak dilanjutkan berpotensi mempengaruhi
daya beli apalagi Indonesia tengah dalam tahap pemulihan ekonomi. Hal ini menandakan
ekonomi belum sepenuhnya pulih.
Yusuf mengatakan bahwa program subsidi gaji merupakan salah satu bantuan sosial yang
dinilainya ampuh, dengan pola yang terukur dimana data penerima terintegrasi dengan data
BPJS Ketenagakerjaan maupun perbankan. "Apakah kemudian (penghentian subsidi gaji)
mempengaruhi hingga ke kuartal II, ini akan ditentukan dari berbagai bantuan pemerintah yang
lain," jelasnya.
Yusuf mengatakan bahwa 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.
Sumber: BeritaSatu.com.
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negative - Saleh Daulay (Anggota komisi IX DPR) Ini memang aneh. Mereka tidak peduli
moratorium dan juga pembatasan mobilitas orang akibat Covid-19. Kalau pemberangkatan ilegal
ini dibiarkan, bisa sangat berbahaya. Pada titik tertentu, ini bisa TPPO (tindak pidana
perdagangan orang)
negative - Saleh Daulay (Anggota komisi IX DPR) Saya ingat betul, bahwa semangat dari lahirnya
UU No. 18/2017 adalah untuk melindungi PMI di luar negeri. Namun sayang sekali, sampai hari
ini belum ada perubahan signifikan yang mereka alami. Bahkan yang ada, justru semakin sulit.
Mereka yang mau pergi secara legal tidak diperbolehkan (moratorium), sedangkan yang ilegal
malah dibiarkan
negative - Saleh Daulay (Anggota komisi IX DPR) Walau jalur penempatannya ditutup, faktanya
tetap saja ada pengiriman. Malah lebih berbahaya. Sebab, pengirimannya dilakukan secara
unprosedural. Jumlahnya konon mencapai ratusan bahkan ribuan orang setiap minggu. Banyak
aturan yang mereka langgar
positive - Saleh Daulay (Anggota komisi IX DPR) Kenapa tidak sekalian dibuka saja secara formal,
lalu lakukan seleksi secara terbuka. Berikan pelatihan kerja kepada calon PMI-nya dengan baik.
Berangkatkan secara formal. Dengan begitu, hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan benar
neutral - Saleh Daulay (Anggota komisi IX DPR) Lapangan pekerjaan sulit. Pengangguran makin
menumpuk. Kalau ada yang mau bekerja di luar negeri, ya itu bisa jadi salah satu solusi alternatif
jangka pendek. Namun sekali lagi, harus aman dan sesuai aturan
Ringkasan
Anggota komisi IX DPR, Saleh Daulay meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk
menindak tegas perusahaan-perusahaan yang mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI)
secara ilegal ke luar negeri. Menurutnya, banyak laporan yang disampaikan masyarakat bahwa
pengiriman PMI ilegal makin meningkat. Padahal, saat ini masih diberlakukan moratorium
pengiriman PMI ke beberapa negara, khususnya di Timur Tengah. Saleh mengatakan, jika
pemberangkatan PMI ilegal ini dibiarkan akan berbahaya.
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KAPOLRI DIMINTA TINDAK PERUSAHAAN BERANGKATKAN PEKERJA MIGRAN
SECARA ILEGAL
Anggota komisi IX DPR, Saleh Daulay meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk
menindak tegas perusahaan-perusahaan yang mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI)
secara ilegal ke luar negeri. Menurutnya, banyak laporan yang disampaikan masyarakat bahwa
pengiriman PMI ilegal makin meningkat.
Padahal, saat ini masih diberlakukan moratorium pengiriman PMI ke beberapa negara,
khususnya di Timur Tengah. Saleh bilang, jika pemberangkatan PMI ilegal ini dibiarkan akan
berbahaya.
"Ini memang aneh. Mereka tidak peduli moratorium dan juga pembatasan mobilitas orang akibat
Covid-19. Kalau pemberangkatan ilegal ini dibiarkan, bisa sangat berbahaya. Pada titik tertentu,
ini bisa TPPO (tindak pidana perdagangan orang)," katanya, Rabu (3/2).
Saleh mencermati, setiap hari Sabtu dan Minggu di bandara selalu ada pemberangkatan ke Dubai
atau Abu Dhabi dan beberapa negara lain. Konon, para PMI diberangkatkan hanya dengan
memiliki visa wisata (ziyarah) dan tiket untuk pergi saja. Sehingga, hampir dapat dipastikan
mereka berangkat untuk bekerja tetapi pakai modus wisata.
Saleh menyebut, hal tersebut perlu ditindak tegas. Sebab, UU No. 18/2017 mengamanatkan
bahwa setiap PMI wajib mendapatkan pelindungan baik sebelum, semasa, maupun pasca
bekerja di luar negeri. Sederhananya, bila ada orang pergi bekerja di luar negeri tanpa prosedur,
dokumen, dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, patut diduga adalah tindakan
pelanggaran. Sanksi dalam UU Pelindungan PMI juga berat dan tegas.
"Saya ingat betul, bahwa semangat dari lahirnya UU No. 18/2017 adalah untuk melindungi PMI
di luar negeri. Namun sayang sekali, sampai hari ini belum ada perubahan signifikan yang mereka
alami. Bahkan yang ada, justru semakin sulit. Mereka yang mau pergi secara legal tidak
diperbolehkan (moratorium), sedangkan yang ilegal malah dibiarkan," tuturnya.
Selain berharap kepada Kapolri, Saleh meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuka
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk negara Emirat dan beberapa negara lainnya di
Timur Tengah. Kemenaker diminta untuk menyeleksi secara ketat perusahaan-perusahaan
kredibel untuk diberikan tanggung jawab.
Perusahaan yang diberi amanah itu, lanjut Saleh, harus betul-betul memiliki pengalaman dan
tidak pernah melanggar ketentuan dan aturan yang ditetapkan pemerintah selama ini.
"Walau jalur penempatannya ditutup, faktanya tetap saja ada pengiriman. Malah lebih
berbahaya. Sebab, pengirimannya dilakukan secara unprosedural. Jumlahnya konon mencapai
ratusan bahkan ribuan orang setiap minggu. Banyak aturan yang mereka langgar," ujar ketua
fraksi PAN DPR itu.
"Kenapa tidak sekalian dibuka saja secara formal, lalu lakukan seleksi secara terbuka. Berikan
pelatihan kerja kepada calon PMI-nya dengan baik. Berangkatkan secara formal. Dengan begitu,
hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan benar," sambungnya.
Menurutnya, tenaga kerja bisa saja diberangkatkan tergantung dari order negara luar yang
membutuhkan. Di sisi lain, pemerintah tak boleh melarang. Sebab, banyak tenaga kerja di dalam
negeri yang di-PHK.
"Lapangan pekerjaan sulit. Pengangguran makin menumpuk. Kalau ada yang mau bekerja di
luar negeri, ya itu bisa jadi salah satu solusi alternatif jangka pendek. Namun sekali lagi, harus
aman dan sesuai aturan," pungkasnya. [eko].
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negative - Galuh Prasiwi (Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur) Pada awal tahun, angkanya
berkisar 22 hingga 49 pekerja. Lalu menurun pada Maret hingga Juni rata-rata dua hingga
delapan pekerja
negative - Galuh Prasiwi (Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur) Totalnya 251 pekerja yang
kena PHK sepanjang 2020 lalu
negative - Galuh Prasiwi (Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur) Dalam kurun setahun terakhir,
jumlahnya rata-rata masih di bawah sepuluh kasus, tertinggi pada September 12 kasus dan
Januari sebanyak sepuluh kasus
negative - Galuh Prasiwi (Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Timur) Kita hanya punya data PHK di
perselisihan secara umum, dan belum jelas apakah akibat pandemi atau tidak. Kita masih dalami

Ringkasan
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur melaporkan sebanyak 251
pekerja di wilayah setempat terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK ) yang berlangsung
sepanjang 2020. Pada awal tahun, angkanya berkisar 22 hingga 49 pekerja. Lalu menurun pada
Maret hingga Juni rata-rata dua hingga delapan pekerja, kata Kepala Sudin Nakertrans dan
Energi Jakarya Timur, Galuh Prasiwi.

SELAMA 2020, KORBAN PHK IMBAS CORONA DI JAKARTA TIMUR CAPAI 251
ORANG
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur melaporkan sebanyak 251
pekerja di wilayah setempat terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK ) yang berlangsung
sepanjang 2020.
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"Pada awal tahun, angkanya berkisar 22 hingga 49 pekerja. Lalu menurun pada Maret hingga
Juni rata-rata dua hingga delapan pekerja," kata Kepala Sudin Nakertrans dan Energi Jakarya
Timur, Galuh Prasiwi, di Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Galuh mengatakan jumlah PHK kembali meningkat pada kurun Juli hingga November 2020
seiring dengan pandemi COVID-19 melanda Jakarta.
Jumlah pekerja yang mengalami PHK pada September 2020 sebanyak 52 pekerja dan Oktober
sebanyak 36 pekerja. PHK tersebut didominasi pekerja di sektor formal.
"Totalnya 251 pekerja yang kena PHK sepanjang 2020 lalu," katanya.
Pada tahun yang sama, kata Galuh, Sudin Nakertrans dan Energi Jakarta Timur juga menangani
total 69 kasus perselisihan hubungan industrial di Jakarta Timur.
Jumlah kasus tertinggi berlangsung pada September 2020 mencapai 12 kasus perselisihan antara
manajemen perusahaan dengan pekerja.
"Dalam kurun setahun terakhir, jumlahnya rata-rata masih di bawah sepuluh kasus, tertinggi
pada September 12 kasus dan Januari sebanyak sepuluh kasus," katanya.
Meskipun peristiwa PHK dan perselisihan perusahaan dengan pekerja berlangsung saat pandemi
COVID-19 melanda Jakarta, namun Galuh belum mendapatkan laporan spesifik yang mengaitkan
situasi itu dengan pandemi COVID-19.
"Kita hanya punya data PHK di perselisihan secara umum, dan belum jelas apakah akibat
pandemi atau tidak. Kita masih dalami," ujarnya.
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neutral - Saleh Daulay (anggota Komisi IX DPR) Pasalnya, ada banyak laporan yang disampaikan
masyarakat bahwa pengiriman PMI ilegal semakin hari semakin meningkat. Padahal, saat ini
masih diberlakukan moratorium pengiriman PMI ke beberapa negara, khususnya di Timur
Tengah
neutral - Saleh Daulay (anggota Komisi IX DPR) Sederhana saja, kalau ada orang yang pergi
bekerja di luar negeri tanpa prosedur, tanpa dokumen, dan tidak jelas siapa yang bertanggung
jawab, patut diduga itu adalah tindakan pelanggaran. Di dalam UU Pelindungan PMI, sanksinya
berat dan tegas
positive - Saleh Daulay (anggota Komisi IX DPR) Sekalian dibuka saja secara formal, lalu lakukan
seleksi secara terbuka. Berikan pelatihan kerja kepada calon PMI-nya dengan baik. Berangkatkan
secara formal. Dengan begitu, hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan benar
neutral - Saleh Daulay (anggota Komisi IX DPR) Kita di Indonesia juga sekarang kesulitan.
Banyak tenaga kerja kita yang di-PHK. Lapangan pekerjaan sulit. Pengangguran makin
menumpuk. Kalau ada yang mau bekerja di luar negeri, ya itu bisa jadi salah satu solusi alternatif
jangka pendek. Namun sekali lagi, harus aman dan sesuai aturan

Ringkasan
Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut
menjadikan isu pemberangkatan pekerja migran Indonesia ( PMI) ilegal sebagai salah satu fokus
pekerjaan yang harus ditangani. Saleh meminta Kapolri melakukan tindakan tegas ke
perusahaan-perusahaan yang memberangkatkan PMI secara ilegal ke luar negeri.
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KAPOLRI DIMINTA TINDAK TEGAS PERUSAHAAN PENGIRIM PEKERJA MIGRAN
ILEGAL KE LUAR NEGERI
JAKARTA, - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
turut menjadikan isu pemberangkatan pekerja migran Indonesia ( PMI ) ilegal sebagai salah satu
fokus pekerjaan yang harus ditangani.
Saleh meminta Kapolri melakukan tindakan tegas
memberangkatkan PMI secara ilegal ke luar negeri.

ke

perusahaan-perusahaan

yang

"Pasalnya, ada banyak laporan yang disampaikan masyarakat bahwa pengiriman PMI ilegal
semakin hari semakin meningkat. Padahal, saat ini masih diberlakukan moratorium pengiriman
PMI ke beberapa negara, khususnya di Timur Tengah," kata Saleh dalam keterangannya, Rabu
(3/2/2021).
Hingga saat ini, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 memang masih
berlaku.
Regulasi itu mengatur tentang penghentian dan pelarangan penempatan pekerja migran pada
pengguna perorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.
Saleh menegaskan, pembiaran praktik pemberangkatan PMI secara ilegal ini bisa sangat
berbahaya. Ia khawatir ada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Karena itu, ia menekankan, praktik tersebut harus ditindak tegas.
Menurut dia, kewajiban negara untuk memberikan pelindungan terhadap PMI sudah jelas
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
"Sederhana saja, kalau ada orang yang pergi bekerja di luar negeri tanpa prosedur, tanpa
dokumen, dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, patut diduga itu adalah tindakan
pelanggaran. Di dalam UU Pelindungan PMI, sanksinya berat dan tegas," tuturnya.
Bertalian dengan itu, Saleh mendorong Kementerian Ketenagakerjaan membuka sistem
penempatan satu kanal (SPSK) untuk negara Uni Emirat Arab dan beberapa negara Timur
Tengah lainnya.
Dengan demikian, Kemenaker dapat menyeleksi secara ketat perusahaan-perusahaan untuk
diberikan izin pengelolaan dan pemberangkatan PMI.
Menurut Saleh, hal ini dapat meminimalisasi pengiriman PMI oleh perusahaan-perusahaan ilegal.
"Sekalian dibuka saja secara formal, lalu lakukan seleksi secara terbuka. Berikan pelatihan kerja
kepada calon PMI-nya dengan baik. Berangkatkan secara formal. Dengan begitu, hak-hak
mereka dapat dipenuhi dengan benar," ujar Saleh.
Saleh berpendapat, pembukaan keberangkatan PMI ke luar negeri akan turut membantu kondisi
perekonomian PMI yang bersangkutan.
Sebab, saat ini situasi perekonomian nasional juga tengah sulit. Namun, dia menegaskan agar
keberangkatan harus aman dan sesuai regulasi.
"Kita di Indonesia juga sekarang kesulitan. Banyak tenaga kerja kita yang di-PHK. Lapangan
pekerjaan sulit. Pengangguran makin menumpuk. Kalau ada yang mau bekerja di luar negeri, ya
itu bisa jadi salah satu solusi alternatif jangka pendek. Namun sekali lagi, harus aman dan sesuai
aturan," kata dia.
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negative - Saleh Partaonan Daulay (anggota Komisi IX DPR) Ini memang aneh. Mereka tidak
peduli moratorium dan juga pembatasan mobilitas orang akibat Covid-19. Kalau pemberangkatan
ilegal ini dibiarkan, bisa sangat berbahaya. Pada titik tertentu, ini bisa TPPO (tindak pidana
perdagangan orang)
neutral - Saleh Partaonan Daulay (anggota Komisi IX DPR) Kalau mau dicermati, silakan
diperhatikan di bandara. Setiap Sabtu dan Minggu selalu ada pemberangkatan ke Dubai atau
Abu Dhabi dan beberapa negara lain
negative - Saleh Partaonan Daulay (anggota Komisi IX DPR) Yang begini yang perlu ditindak
tegas
negative - Saleh Partaonan Daulay (anggota Komisi IX DPR) Di dalam UU Perlindungan PMI,
sanksinya berat dan tegas
negative - Saleh Partaonan Daulay (anggota Komisi IX DPR) Mereka yang mau pergi secara legal
tidak diperbolehkan (moratorium), sedangkan yang ilegal malah dibiarkan

Ringkasan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menindak tegas perusahaan-perusahaan yang
memberangkatkan PMI unprosedural ke luar negeri. Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan
Daulay mengatakan, ada banyak laporan yang disampaikan masyarakat bahwa pengiriman PMI
ilegal makin hari kian meningkat. Padahal, saat ini masih diberlakukan moratorium pengiriman
PMI ke beberapa negara, khususnya di Timur Tengah.
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TERNYATA ADA PERUSAHAAN KIRIM PMI SECARA ILEGAL SAAT PANDEMI COVID19, KAPOLRI HARUS BERTINDAK
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo menindak tegas perusahaan-perusahaan yang mengirimkan pekerja migran Indonesia
(PMI) secara ilegal ke luar negeri.
Pasalnya, kata Saleh, ada banyak laporan yang disampaikan masyarakat bahwa pengiriman PMI
ilegal makin hari kian meningkat.
Padahal, saat ini masih diberlakukan moratorium pengiriman PMI ke beberapa negara,
khususnya di Timur Tengah.
"Ini memang aneh. Mereka tidak peduli moratorium dan juga pembatasan mobilitas orang akibat
Covid-19. Kalau pemberangkatan ilegal ini dibiarkan, bisa sangat berbahaya. Pada titik tertentu,
ini bisa TPPO (tindak pidana perdagangan orang)," kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan
Daulay, Rabu (3/2).
Ketua Fraksi PAN di DPR itu mengatakan bila mau dicermati, pengiriman PMI itu sangat mudah
ditemukan.
"Kalau mau dicermati, silakan diperhatikan di bandara. Setiap Sabtu dan Minggu selalu ada
pemberangkatan ke Dubai atau Abu Dhabi dan beberapa negara lain," katanya.
Saleh mendapat informasi bahwa konon mereka yang diberangkatkan hanya memiliki visa wisata
(ziarah) dan tiket untuk pergi saja.
Dia menegaskan hampir dapat dipastikan, mereka berangkat untuk bekerja tetapi pakai modus
wisata.
"Yang begini yang perlu ditindak tegas," katanya.
Sebab, Saleh berujar, Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia mengamanatkan bahwa setiap PMI wajib mendapatkan pelindungan baik
sebelum, semasa, maupun pascabekerja di luar negeri.
Menurutnya, sederhana saja bahwa kalau ada orang yang pergi bekerja di luar negeri tanpa
prosedur dan dokumen, dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, patut diduga itu adalah
tindakan pelanggaran.
"Di dalam UU Perlindungan PMI, sanksinya berat dan tegas," ungkap legislator Dapil II Sumatera
Utara itu.
Saleh ingat betul bahwa semangat dari lahirnya UU 18/2017 ialah untuk melindungi PMI di luar
negeri.
Namun sayang sekali, katanya, sampai hari ini belum ada perubahan signifikan yang mereka
alami. Bahkan yang ada justru makin sulit.
"Mereka yang mau pergi secara legal tidak diperbolehkan (moratorium), sedangkan yang ilegal
malah dibiarkan," ungkapnya.
Selain berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadikan masalah pengiriman PMI nonprosedural sebagai salah satu fokus perhatian, Kementerian Ketenagakerjaan juga diminta untuk
membuka SPSK (sistem penempatan satu kanal) untuk Uni Emirat Arab, dan beberapa negara
lainnya di Timur Tengah.
137

Judul

DPR dan Ekonom Kritik Penghentian BLT Subsidi Upah

Nama Media
Newstrend

cnnindonesia.com
Santunan Pegawai Swasta
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210202195124-532601509/dpr-dan-ekonom-kritik-penghentian-blt-subsidi-upah

Halaman/URL
Jurnalis

redaksi

Tanggal

2021-02-03 08:53:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value
Kategori

Rp 52.500.000
Dirjen PHI & Jamsos

Layanan

Korporasi

Sentimen

Negatif

Narasumber
neutral - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional)
Sangat disayangkan jika ini dihentikan. Apalagi kita lihat pemulihan ekonomi belum berlangsung
seperti yang diharapkan
negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat
Nasional) Banyak pekerja di tahun lalu kan belum mendapatkan bantuan tersebut. Karena
informal yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan juga kan banyak, harusnya mereka jadi
sasaran di tahun ini
positive - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional)
Di daerah, kan banyak yang gajinya masih UMP. Kemudian UMP tersebut juga kecil tidak seperti
Jakarta. Ini penting untuk bantu konsumsi mereka tumbuh
positive - Rendy Yusuf Manilet (konom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia)
Sebenarnya ini kan instrumen yang ditawarkan pemerintah. Tahun lalu cukup berhasil,
setidaknya kuartal kedua dan ketiga. Kalau kita lihat sekarang dihentikan, tentu harapan bisa
pulih menjadi lebih sedikit dari tahun lalu karena bantuan yang serapannya bagus justru
dihilangkan
negative - Rendy Yusuf Manilet (konom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia) Agak
mengejutkan juga pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan bantuan ini. Padahal kan
kita tahu ada PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan kasus aktif meningkat.
PPKM sendiri seperti kata Presiden belum efektif

Ringkasan
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay
mengkritik penghentian bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT bagi pekerja bergaji di bawah Rp5
juta di tahun ini. Anggota DPR RI dan ekonom menyebut BLT pekerja bergaji Rp5 juta masih
dibutuhkan untuk mendorong konsumsi yang tertekan corona.
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DPR DAN EKONOM KRITIK PENGHENTIAN BLT SUBSIDI UPAH
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan
Daulay mengkritik penghentian bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT bagi pekerja bergaji di
bawah Rp5 juta di tahun ini.
Menurutnya, kebijakan tersebut masih dibutuhkan untuk menggenjot daya beli pekerja terutama
yang penghasilan hariannya terdampak pandemi covid-19.
"Sangat disayangkan jika ini dihentikan. Apalagi kita lihat pemulihan ekonomi belum berlangsung
seperti yang diharapkan," ucapnya kepada CNNIndonesia.com Selasa (2/2).
Saleh menilai seharusnya bantuan subsidi upah tersebut diperluas di tahun ini. Pasalnya, masih
banyak pekerja yang luput dari sasaran program ini di tahun lalu, terutama untuk pekerja
informal.
"Banyak pekerja di tahun lalu kan belum mendapatkan bantuan tersebut. Karena informal yang
tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan juga kan banyak, harusnya mereka jadi sasaran di tahun
ini," imbuhnya.
Kalau pun masalahnya adalah ketidakmampuan APBN, kata dia, seharusnya pemerintah tidak
menghentikan bantuan melainkan memperkecil alokasi anggaran.
Di samping itu, sasaran penerima juga bisa diubah dari yang sebelumnya untuk pegawai bergaji
di bawah Rp5 juta menjadi hanya pegawai bergaji upah minimum provinsi (UMP).
"Di daerah, kan banyak yang gajinya masih UMP. Kemudian UMP tersebut juga kecil tidak seperti
Jakarta. Ini penting untuk bantu konsumsi mereka tumbuh," tegasnya.
Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Rendy Yusuf Manilet
menilai penghentian bantuan subsidi upah kontradiktif dengan upaya pemerintah mempercepat
pemulihan ekonomi di tahun ini.
Pasalnya, menurut Rendy, BLT untuk pekerja di bawah Rp5 juta tersebut terbukti memberikan
dampak positif bagi rumah tangga yang jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.
"Sebenarnya ini kan instrumen yang ditawarkan pemerintah. Tahun lalu cukup berhasil,
setidaknya kuartal kedua dan ketiga. Kalau kita lihat sekarang dihentikan, tentu harapan bisa
pulih menjadi lebih sedikit dari tahun lalu karena bantuan yang serapannya bagus justru
dihilangkan," tuturnya.
Pencabutan bantuan subsidi upah, lanjut Rendy, harusnya bisa jadi andalan pemerintah untuk
mengakselerasi konsumsi yang saat ini masih belum pulih.
Terlebih, pandemi covid-19 yang jadi penyebab mandeknya aktivitas ekonomi belum bisa
dibereskan oleh pemerintah hingga saat ini.
"Agak mengejutkan juga pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan bantuan ini. Padahal
kan kita tahu ada PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan kasus aktif
meningkat. PPKM sendiri seperti kata Presiden belum efektif," pungkasnya.
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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. Salah satunya sertifikat tanah kurang lebih 17 ha
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 Ida saat menerima kunjungan Gubernur Gorontalo
Rusli Habibie di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (2/2/2021).
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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.

DEMI WARGANYA, GUBERNUR GORONTALO SIAP SERAHKAN SERTIFIKAT TANAH
17 HA KE MENAKER IDA
Pertemuan Rusli Habibie dengan Ida Fauziyah. Foto/Dok 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 Ida saat menerima kunjungan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di
Kementerian Ketenagakerjaan, 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. Serta nantinya BLK
Makassar juga akan melakukan survei ke Gorontalo untuk melihat kondisi di wilayah setempat,"
katanya.
Dalam kunjungannya, Rusli Habibie didampingi perwakilan dari Bappeda Gorontalo. Mereka siap
menyerahkan sertifikat tanah sekitar 17 hektare (ha) 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. Salah satunya sertifikat
tanah kurang lebih 17 ha," kata Rusli.
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.
Lihat Juga: Hold On and Shot! (uka).
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU
pekerja tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) KSPI akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo
untuk melanjutkan program tersebut
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

Ringkasan
Pemerintah menyatakan bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan di tahun ini tak
akan dikucurkan lagi. Tahun lalu, setiap pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan bisa
mendapatkan subsidi tersebut sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan bertahap. Keputusan
pemerintah yang tidak lagi memberikan subsidi gaji di tahun ini diprotes . Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, serikat buruh akan mengirimkan surat
kepada Presiden, agar program subsidi gaji bisa dilanjutkan pada tahun ini.

SUBSIDI GAJI TAK DILANJUT DI 2021, BURUH SURATI JOKOWI
Pemerintah menyatakan bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan di tahun ini tak
akan dikucurkan lagi. Tahun lalu, setiap pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan bisa
mendapatkan subsidi tersebut sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan bertahap.
Subsidi gaji ini diluncurkan pemerintah dalam program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun lalu.
Tujuannya untuk membantu para buruh bergaji di bawah Rp 5 juta yang terdampak wabah
corona.
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"Sementara, memang di APBN 2021 BSU pekerja tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana
kondisi ekonomi berikutnya," ujar Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah di sela kunjungan kerja di
Medan, Minggu (31/1).
Keputusan pemerintah yang tidak lagi memberikan subsidi gaji di tahun ini diprotes . Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, serikat buruh akan
mengirimkan surat kepada Presiden, agar program subsidi gaji bisa dilanjutkan pada tahun ini.
Menurut dia, BSU ini dinilai sangat membantu dan menjaga daya beli buruh. 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.
"KSPI akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program
tersebut," katanya saat dihubungi, Selasa (2/2).
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, daya beli
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.
Menurut dia, program subsidi gaji yang tidak dilanjutkan itu menjadi pertanyaan. Sebab
menurutnya, jika pemerintah ingin mendorong pemulihan ekonomi, maka daya beli harus
didorong.
"Tanpa adanya BSU saja kita bisa melihat memang pola daya beli masyarakat, khususnya kelas
menengah ke bawah belum sepenuhnya pulih," ujar Yusuf kepada kumparan, Selasa (2/2).
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