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Newstrend Ketenagakerjaan 

4 Juni 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 
Kemnaker Gelar Rakor Percepatan Penyelenggaraan 
ULD Ketenagakerjaan 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Dalam upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi 

penyandang disabilitas, Pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit 

Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun 

pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Dirjen Binapenta dan 

Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, Suhartono, mengatakan bahwa melalui 

ULD akan semakin membuktikan tenaga kerja penyandang disabilitas bukan hanya 

memiliki hak, tetapi merupakan SDM yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat 

baik, produktif. 

Lebih dari itu mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai 

tambah terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang 

berkomitmen mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan. 
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Judul Airlangga Minta Pengusaha Bayar Penuh THR, Pengamat: Sudah 
Sesuai Ketentuan 

Nama Media beritasatu.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/756023/airlangga-minta-
pengusaha-bayar-penuh-thr-pengamat-sudah-sesuai-ketentuan 

Jurnalis IDS 

Tanggal 2021-06-04 09:59:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Payaman Simanjuntak (pengamat ketenagakerjaan) Soal THR ini sudah diatur 
di PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Apa yang disarankan Menko Airlangga 
menurut saya sudah ketentuan 

 

Ringkasan 

Menjelang Hari Raya Idulfitri, polemik mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) kembali 
mengemuka. Sebab, pemberian THR di tengah pandemi belakangan ini sering dilakukan 
dengan skema dicicil. Polemik itu kemudian bisa diredam setelah Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta komitmen pengusaha untuk 
memberikan THR secara penuh. Guru Besar Universitas Krisnadwipayana yang juga 
pengamat ketenagakerjaan, Payaman Simanjuntak menjelaskan, pemberian THR sudah 
diatur di PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

 

AIRLANGGA MINTA PENGUSAHA BAYAR PENUH THR, PENGAMAT: SUDAH 
SESUAI KETENTUAN 

Jakarta, Menjelang Hari Raya Idulfitri, polemik mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) 
kembali mengemuka. Sebab, pemberian THR di tengah pandemi belakangan ini sering 
dilakukan dengan skema dicicil. Polemik itu kemudian bisa diredam setelah Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta komitmen pengusaha 
untuk memberikan THR secara penuh. 
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Guru Besar Universitas Krisnadwipayana yang juga pengamat ketenagakerjaan, 
Payaman Simanjuntak menjelaskan, pemberian THR sudah diatur di PP Nomor 36 Tahun 
2021 tentang Pengupahan. 

Dirinya menilai, imbauan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
agar pengusaha membayar THR secara penuh kepada pegawai sudah sesuai undang-
undang. Apalagi, saat ini kondisi ekonomi nasional juga sudah berangsur membaik. 

"Soal THR ini sudah diatur di PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Apa yang 
disarankan Menko Airlangga menurut saya sudah ketentuan," kata Payaman, dalam 
keterangannya, Selasa (6/4/2021). 

Dirinya menceritakan, pada 2020 lalu, pemberian THR dari pengusaha kepada pegawai 
boleh dicicil. Langkah seperti itu dilakukan mengingat pada tahun lalu atau di awal 
pandemi, perekonomian sangat terguncang. 

Namun demikian, pemerintah melalui berbagai kebijakannya telah mengeluarkan 
berbagai insentif bagi para pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19. Selain itu juga 
ada kondisi dimana jumlah pekerja atau karyawan yang sudah mengalami penurunan 
dibanding tahun lalu. 

Ia juga melihat, saat ini para pelaku usaha sudah mulai bisa berproduksi. Meski belum 
maksimal, Payaman memperkirakan pengusaha bisa membayar penuh THR kepada 
pegawai menjelang Hari Raya. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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Judul Kemnaker Apresiasi Presiden KSPI yang Minta Hentikan Boikot 
terhadap Indomaret 

Nama Media suara.com 

Newstrend Aksi Boikot Produk Indomaret 

Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/06/04/072900/kemnaker-
apresiasi-presiden-kspi-yang-minta-hentikan-boikot-terhadap-
indomaret 

Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-06-04 07:29:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker memberikan apresiasi 
KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas 
sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini contoh bagus di saat sulit, 
kedua pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial dengan harmoni 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam setiap 
penyelesaian kasus ketenagakerjaan, Pemerintah selalu mendorong dialog sosial untuk 
mencari solusi terbaik 

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ini (dialog sosial) 
contoh bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini , pengusaha dan pekerja bisa 
dialog mengatasi kesulitan akibat kesulitan bisnis 

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sekali lagi, kami 
Kemnaker selalu mendampingi pekerja dan pengusaha 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaam (Kemnaker) memberikan apresiasi 
kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah 
mengimbau seluruh anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot 
terhadap Indomaret, gerai ritel yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. "Kemnaker 
memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini 
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langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi 
boikot," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

 

KEMNAKER APRESIASI PRESIDEN KSPI YANG MINTA HENTIKAN BOIKOT 
TERHADAP INDOMARET 

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya 
memberikan apresiasi kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), 
Said Iqbal yang telah mengimbau seluruh anggotanya untuk menghentikan kampanye 
dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai ritel yang dikelola oleh PT Indomarco 
Prismatama. 

"Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot 
Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk 
menghentikan aksi boikot, " katanya, Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

Anwar menambahkan, Kemnaker juga memberikan apresiasi kepada PT Indomarco 
Prismatama, yang telah mendorong pekerjanya melakukan dialog hubungan industrial 
secara bipartit hingga tercipta saling pengertian dan kesepahaman dan melahirkan 
kesepakatan. 

"Ini contoh bagus di saat sulit, kedua pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial 
dengan harmoni, " kata Anwar. 

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan, 
pihaknya tetap memiliki kepedulian dan sensitif terhadap hubungan industrial yang 
bergejolak akibat dinamika bisnis di masa pandemi Covid-19. 

Kemnaker, lanjut Dirjen Putri, telah memfasilitasi pertemuan pihak Indomarco dengan 
pihak serikat pekerja Indomart untuk mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Dalam setiap penyelesaian kasus ketenagakerjaan, Pemerintah selalu mendorong dialog 
sosial untuk mencari solusi terbaik, " kata Putri. 

Senada dengan Anwar, Putri pun memberikan apresiasi kepada Indomarco dan KSPI 
yang telah mewujudkan dialog bipartit secara produktif dan mengedepankan 
musyawarah mufakat. 

"Ini (dialog sosial) contoh bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini , pengusaha 
dan pekerja bisa dialog mengatasi kesulitan akibat kesulitan bisnis, " kata Putri. 

Kemnaker akan selalu mendampingi serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha yang 
sedang dalam proses dialog agar proses dialog berjalan konstruktif. 

"Sekali lagi, kami Kemnaker selalu mendampingi pekerja dan pengusaha, " kata Putri.. 

 

  



 

6 

 

Judul Pekerja Korban PHK Giant, Mau Diapain Bu Menaker? 

Nama Media wartaekonomi.co.id 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read344258/pekerja-korban-
phk-giant-mau-diapain-bu-menaker 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-04 05:47:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker) Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen 
dan Dirjen Bina Pelatihan untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant untuk 
mengikuti pelatihan di balai-balai latihan kerja Kemnaker 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker) Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para 
pekerja mantan dari Giant walaupun mereka mendapatkan hak 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengarahkan agar para pekerja 
korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tutupnya gerai Giant dapat menerima 
pelatihan di berbagai balai latihan kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan. "Ibu 
Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen dan Dirjen Bina Pelatihan untuk 
mengundang teman-teman pekerja mantan Giant untuk mengikuti pelatihan di balai-
balai latihan kerja Kemnaker," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam diskusi dengan media 
terkait isu terkini ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis. 

 

PEKERJA KORBAN PHK GIANT, MAU DIAPAIN BU MENAKER? 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengarahkan agar para pekerja 
korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tutupnya gerai Giant dapat menerima 
pelatihan di berbagai balai latihan kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan. 
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"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen dan Dirjen Bina Pelatihan untuk 
mengundang teman-teman pekerja mantan Giant untuk mengikuti pelatihan di balai-
balai latihan kerja Kemnaker," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam diskusi dengan media 
terkait isu terkini ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis. 

Selain itu terdapat alternatif para pekerja itu dapat mengikuti Program Tenaga Kerja 
Mandiri yang ada di Kemnaker. 

"Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant walaupun 
mereka mendapatkan hak," tambah Putri. 

Sebelumnya, pihak PT Hero Supermarket memutuskan untuk menutup gerai Giant di 
seluruh Indonesia yang akan dilakukan pada Juli 2021. 
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Judul Langkah Menaker Ida Fauziyah untuk Korban PHK Tutupnya Giant 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1468663/langkah-menaker-ida-
fauziyah-untuk-korban-phk-tutupnya-giant 

Jurnalis Antara 

Tanggal 2021-06-04 05:36:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Kemnaker) Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina 
Pelatihan untuk mengundang teman-teman mantan pekerja Giant untuk mengikuti 
pelatihan di balai-balai latihan kerja Kemnaker 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Kemnaker) Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari 
Giant walaupun mereka mendapatkan hak 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Akan ada waktu dia menunggu, 
dalam periode menunggu ini Kemnaker memiliki BLK dan ini artinya kita tawarkan bisa 
mereka (eks para pekerja Giant) mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita sediakan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengarahkan para pekerja korban pemutusan 
hubungan kerja (PHK) akibat tutupnya gerai Giant dapat menerima pelatihan di berbagai 
balai latihan kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan. "Ibu Menaker sudah ada 
arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan untuk mengundang teman-teman 
mantan pekerja Giant untuk mengikuti pelatihan di balai-balai latihan kerja Kemnaker," 
kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) 
Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam diskusi dengan media terkait isu terkini 
ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021. 

 

LANGKAH MENAKER IDA FAUZIYAH UNTUK KORBAN PHK TUTUPNYA GIANT 
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Jakarta  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengarahkan para pekerja korban 
pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tutupnya gerai  Giant  dapat menerima 
pelatihan di berbagai balai latihan kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan untuk 
mengundang teman-teman mantan pekerja Giant untuk mengikuti pelatihan di balai-
balai latihan kerja Kemnaker," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam diskusi dengan media 
terkait isu terkini ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021. Selain itu terdapat 
alternatif para pekerja itu dapat mengikuti Program Tenaga Kerja Mandiri yang ada di 
Kemnaker. 

"Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant walaupun 
mereka mendapatkan hak," kata Putri. 

Sebelumnya, PT Hero  Supermarket memutuskan untuk menutup gerai Giant di seluruh 
Indonesia yang akan dilakukan pada Juli 2021.Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker 
Anwar Sanusi, penutupan gerai itu merupakan keputusan bisnis dan pihaknya tidak 
memiliki wewenang terkait keputusan itu. 

Kemnaker sudah menemui perwakilan serikat pekerja PT Hero Supermarket yang 
menyampaikan bahwa proses PHK dan kompensasi telah dilakukan sesuai peraturan 
perundang-undangan. Dalam pertemuan dengan manajemen, disampaikan bahwa 
mereka akan mengupayakan penempatan para pekerja korban PHK ke unit bisnis lain 
dari perusahaan. 

"Akan ada waktu dia menunggu, dalam periode menunggu ini Kemnaker memiliki BLK 
dan ini artinya kita tawarkan bisa mereka (eks para pekerja Giant) mengikuti pelatihan-
pelatihan yang kita sediakan," kata Anwar. ANTARA  . 

 

 

Judul Kemenaker Apresiasi KSPI 
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Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Aksi Boikot Produk Indomaret 

Halaman/URL Pg9&11 

Jurnalis ILO 

Tanggal 2021-06-04 05:28:00 

Ukuran 307x125mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 170.385.000 

News Value Rp 1.703.850.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tengah menangani kasus tunjangan hari raya 
(THR) PT Indomarco Pristama (Indomaret) yang menimbulkan konflik dengan 
karyawannya, Anwar Bessy. Persoalan itu sempat membuat Anwar terjerat hukum saat 
menagih pembayaran THR. Seharusnya, sebagai upah THR, Anwar mendapat dua kali 
gaji. Namun, karena pandemi, dia hanya mendapat satu kali gaji. Tak ingin 
permasalahan itu makin besar, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi 
mengungkapkan, pihaknya mendorong serikat pekerja duduk bersama PT Indomarco 
Pristama. Menurut dia, persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik jika dihadapi dengan 
hati tenang dan pikiran lapang. 

 

KEMENAKER APRESIASI KSPI 

SETIABUDI, Jawa Pos - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tengah menangani 
kasus tunjangan hari raya (THR) PT Indomarco Pristama (Indomaret) yang menimbulkan 
konflik dengan karyawannya, Anwar Bessy. Persoalan itu sempat membuat Anwar 
terjerat hukum saat menagih pembayaran THR 

Seharusnya, sebagai upah THR, Anwar mendapat dua kali gaji. Namun, karena pandemi, 
dia hanya mendapat satu kali gaji. 

Tak ingin permasalahan itu makin besar, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi 
mengungkapkan, pihaknya mendorong serikat pekerja duduk bersama PT Indomarco 
Pristama. Menurut dia, persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik jika dihadapi dengan 
hati tenang dan pikiran lapang. 

"Alhamdulillah, dari dialog yang panjang, proses hukum bisa dicabut. Manajemen 
Indomaret beriktikad baik untuk bermusyawarah. Anwar Bessy juga akan dipekerjakan 
kembali," ujar Anwar di Jakarta Selatan kemarin sore. 
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Dicabutnya tuntutan hukum kepada Anwar Bessy membuat Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) menghentikan kampanyedanaksiboikot terhadap Indomaret Keputusan 
itu juga mendapat apresiasi dari Kemenaker. 

"Kami mengapresiasi KSPI yang mendorong anggotanya untuk menghentikan boikot. 
Kami juga mengapresiasi Indomaret yang sudah berdialog produktif mengedepankan 
musyawarah mufakat. Ini adalah contoh. Meski pada masa sulit, pengusaha dan pekerja 
bisa melewati masalah apa pun secara bersama-sama," ujar Direktur Jenderal 
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah 
Anggoro Putri. (fiq/col/ilo) 

caption: KETERANGAN PERS: Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri dan Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi 
(kanan) memberikan keterangan terkait konflik Indomaret dengan karyawannya di 
Jaksel kemarin. 
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Judul Tutup Bulan Depan, Nasib Karyawan Giant Belum Jelas 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis sny 

Tanggal 2021-06-04 05:07:00 

Ukuran 105x217mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 34.650.000 

News Value Rp 103.950.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Belum ada kepastian perundingan yang terjadwal 
teratur dari manajemen perusahaan dengan serikat pekerja. Bahkan di beberapa 
kesempatan melalui media, manajemen selalu mengungkapkan akan membayarkan 
pesangon sesuai dengan Undang-Undang Om-nibus Law Cipta Kerja 

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang kami harapkan adalah para pekerja yang 
sudah bisa dilihat kompetensinya karena bekerja puluhan tahun langsung disalurkan unit 
usaha lain, ke IKEA, ke Guardian, tanpa tes lagi dan masa kerjanya tidak dimulai dari nol 
tahun, tapi lanjut masa kerja sebelumnya 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kalau UMKM tersebut tidak dibayar, bisa dipastikan 
hak-hak buruh di industri tersebut sebagai supply chain pun akan dirugikan. Makanya 
pelaku usaha UMKM yang jumlahnya ribuan pekerja akan kehilangan haknya karena 
belum ada kejelasan terhadap sisa-sisa pembayaran 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan, rencana penutupan gerai 
Giant oleh PT Hero Supermarket Tbk atau Hero Group pada awal Juli 2021 masih belum 
jelas, terutama untuk karyawan. Kesepakatan antara perseoran dan serikat buruh pun 
masih belum mencapai titik temu hingga saat ini. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, 
pihaknya terus meminta perseroan untuk melakukan negosiasi dengan pekerja yang 
dimedasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencari solusi, sehingga penutupan 
gerai tidak merugikan salah satu pihak. 
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TUTUP BULAN DEPAN, NASIB KARYAWAN GIANT BELUM JELAS 

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan, rencana 
penutupan gerai Giant oleh PT Hero Supermarket Tbk atau Hero Group pada awal Juli 
2021 masih belum jelas, terutama untuk karyawan. Kesepakatan antara perseoran dan 
serikat buruh pun masih belum mencapai titik temu hingga saat ini. 

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya terus meminta perseroan untuk 
melakukan negosiasi dengan pekerja yang dimedasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan 
untuk mencari solusi, sehingga penutupan gerai tidak merugikan salah satu pihak. 

"Belum ada kepastian perundingan yang terjadwal teratur dari manajemen perusahaan 
dengan serikat pekerja. Bahkan di beberapa kesempatan melalui media, manajemen 
selalu mengungkapkan akan membayarkan pesangon sesuai dengan Undang-Undang 
Omnibus Law Cipta Kerja," kata Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/6). 

Menurut dia, apabila perusahaan memberi pesangon sesuai dengan Omnibus Law, 
skema pesangon ini akan sangat merugikan karyawan. Sebab, jauh sebelum beleid itu 
disetujui, perusahaan dan buruh telah menandatangani perjanjian kerja bersama (PKB) 
di mana pekerja akan mendapatkan pesangon sesuai masa kerjanya. 

Dia melanjutkan, rencana perseroan memindahkan pekerja ke unit usaha lain juga masih 
menemui jalan buntu. KSPI mendesak agar pekerja yang dipindah unit usaha dapat 
langsung bekerja tanpa mengikuti proses seleksi ulang terlebih dahulu. "Yang kami 
harapkan adalah para pekerja yang sudah bisa dilihat kompetensinya karena bekerja 
puluhan tahun langsung disalurkan unit usaha lain, ke IKEA, ke Guardian, tanpa tes lagi 
dan masa kerjanya tidak dimulai dari nol tahun, tapi lanjut masa kerja sebelumnya," kata 
dia. 

Selain karyawan perseroan, tambah Said, karyawan usaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM) yang memasok produk ke Giant juga berpotensi mengalami PHK Menurut dia, 
pembayaran barang yang Giant beli dari UMKM hingga kini juga masih belum 
menemukan titik terang. 

"Kalau UMKM tersebut tidak dibayar, bisa dipastikan hak-hak buruh di industri tersebut 
sebagai supply chain pun akan dirugikan. Makanya pelaku usaha UMKM yang jumlahnya 
ribuan pekerja akan kehilangan haknya karena belum ada kejelasan terhadap sisa-sisa 
pembayaran," kata dia. 

PT Hero Supermarket Tbk sebelumnya telah menyampaikan surat Nomor 28 Tahun 2021 
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginformasikan akan mengubah lima 
gerai Giant menjadi Ikea, sementara gerai Giant lainnya di Indonesia akan ditutup pada 
akhir Juli 2021. Perseroan mengatakan akan berfokus mengembangkan Ikea, Guardian, 
dan Hero Supermarket yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan 
Giant. (sny) 
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Judul 23.556 Disabilitas Baru 1.478 Terserap Kerja 

Nama Media Pikiran Rakyat 

Newstrend Rakor Percepatan Penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis Novianti Nurulillah 

Tanggal 2021-06-04 05:01:00 

Ukuran 255x189mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 114.750.000 

News Value Rp 573.750.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Setiawan Wangsaat (Sekretaris Daerah Jabar) Kalau yang kami pahami, 
sebetulnya teman-teman disabilitas juga banyak yang mempunyai kemampuan. Namun, 
yang harus dibantu oleh kita semua adalah terkait dengan fasilitasnya yang memang 
bisa mendukung mereka untuk bisa bekerja dengan semestinya 

neutral - Setiawan Wangsaat (Sekretaris Daerah Jabar) Saya mempunyai pengalaman 
ketika menindaklanjuti peraturan pemerintah terkait dengan 1-2 persen jumlah formasi 
harus kita alokasikan untuk penyandang disabilitas. Kami banyak berdialog dengan 
asosiasi disabilitas. Salah satunya adalah, sebetulnya, mereka menginginkan semua te-
man-teman disabilitas bisa mengisi seluruh formasi (pekerjaan) 

positive - Setiawan Wangsaat (Sekretaris Daerah Jabar) Namun, sekali lagi poinnya 
adalah mereka harus perhatikan fasilitas di tempat kerjanya nanti harus seperti apa 

positive - Setiawan Wangsaat (Sekretaris Daerah Jabar) Implementasi untuk unit 
pelayanan disabilitas ini menjadi penting 

 

Ringkasan 

Hingga Februari 2021, jumlah penyandang disabilitas di Jawa Barat mencapai 23.556 
orang. Dari jumlah tersebut, hanya 1.478 penyandang disabilitas yang bekerja. Demikian 
diungkapkan Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja seusai 
menandatangani nota keepahaman (MOU) antara Pemda Provinsi Jabar dan 
Kementerian Ketenagakerjaan tentang Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan 
Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Vue Palace Hotel, Kota Bandung, Kamis 
(3/6/2021), 
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23.556 DISABILITAS BARU 1.478 TERSERAP KERJA 

Hingga Februari 2021, jumlah penyandang disabilitas di Jawa Barat mencapai 23.556 
orang. Dari jumlah tersebut, hanya 1.478 penyandang disabilitas yang bekerja. 

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja seusai 
menandatangani nota keepahaman (MOU) antara Pemda Provinsi Jabar dan 
Kementerian Ketenagakerjaan tentang Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan 
Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Vue Palace Hotel, Kota Bandung, Kamis 
(3/6/2021), 

Menurut Setiawan, ketimpangan tersebut diakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat 
mendukung kinerja penyandang disabilitas, bukan akibat kurangnya kemampuan atau 
skill. 

"Kalau yang kami pahami, sebetulnya teman-teman disabilitas juga banyak yang 
mempunyai kemampuan. Namun, yang harus dibantu oleh kita semua adalah terkait 
dengan fasilitasnya yang memang bisa mendukung mereka untuk bisa bekerja dengan 
semestinya," ucap Setiawan. Setiawan menuturkan, pihaknya sudah menyerap aspirasi 
dan berdiskusi dengan asosiasi-asosiasi penyandang disabilitas. 

Dalam diskusi tersebut, asosiasi penyandang disabilitas berharap dapat mengisi seluruh 
formasi pekerjaan. Namun, terhambat fasilitas yang dapat mendukung kinerja mereka. 

"Saya mempunyai pengalaman ketika menindaklanjuti peraturan pemerintah terkait 
dengan 1-2 persen jumlah formasi harus kita alokasikan untuk penyandang disabilitas. 
Kami banyak berdialog dengan asosiasi disabilitas. Salah satunya adalah, sebetulnya, 
mereka menginginkan semua te-man-teman disabilitas bisa mengisi seluruh formasi 
(pekerjaan)," katanya. 

Fasilitas 

"Namun, sekali lagi poinnya adalah mereka harus perhatikan fasilitas di tempat kerjanya 
nanti harus seperti apa," ujarnya. 

Oleh karena itu, Setiawan berharap dengan adanya MOU dan unit layanan disabilitas, 
dapat menjawab kesulitan para penyandang disabilitas supaya terserap ke dalam 
peluang kerja yang lebih luas. 

Menurut dia, MOU tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. 

Setiawan menilai penting unit layanan disabilitas. Sebab, fungsi unit layanan tersebut 
meliputi pendampingan peserta didik, pengembangan program kom-pensatorik, 
penyediaan media pembelajaran dan alat bantu, layanan deteksi dini dan intervensi dini, 
serta penyediaan layanan konsultasi. 

"Implementasi untuk unit pelayanan disabilitas ini menjadi penting," kata Setiawan. 
(Novianti Nurul-liah)### 
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caption; INDRA Sumadi (47) mengerjakan pembuatan kaki palsu di Jalan Kawaluyaan, 
Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Jumlah penyandang disabilitas di Jawa Barat 
mencapai 23.556 orang dan hanya 1.478penyandang disabilitas yang bekerja.* 
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Judul Kemnaker Buka-bukaan Soal Nasib Karyawan Giant, Ribuan Kena 
PHK 

Nama Media viva.co.id 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1377394-kemnaker-buka-
bukaan-soal-nasib-karyawan-giant-ribuan-kena-phk 

Jurnalis Raden Jihad Akbar 

Tanggal 2021-06-04 05:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Bahwa penutupan Giant 
Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi COVID-19 dan 
persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Itu urusan bisnis, kami tidak 
memiliki kewenangan campur tangan ruang terkait urusan bisnis. Concern kami cuma 
bagaimana terkait pekerjanya 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian 
Ketenagakerjaan) “Terbangun dialog sangat baik dari pihak manajemen dengan serikat 
pekerja. Jadi, selama ini tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan,” 

neutral - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian 
Ketenagakerjaan) “Tentu kita bukan berarti melepas, karena proses dialog masih 
berlangsung. Kita kawal terus, jangan sampai terjadi masuk angin, ada kompor dari 
serikat pekerja lain yang mengakibatkan dialog tidak harmoni lagi,” 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengungkapkan, 
penutupan gerai Giant oleh PT Hero Supermarket Tbk (HERO) merupakan keputusan 
bisnis sebagai akibat Pandemi COVID-19. Gejolak ekonomi yang kencang dampak dari 
pandemi, berpengaruh signifikan bagi kegiatan usaha Giant. Mengingat Giant 
Hypermarket memiliki jaringan usaha yang begitu luas dan persaingan yang ketat. 
“Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat 
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pandemi COVID-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih 
tinggi ke arah brand lain,” kata Anwar saat jumpa pers di Kuningan pada Kamis, 3 Juni 
2021. 

 

KEMNAKER BUKA-BUKAAN SOAL NASIB KARYAWAN GIANT, RIBUAN KENA 
PHK 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengungkapkan, 
penutupan gerai Giant oleh PT Hero Supermarket Tbk (HERO) merupakan keputusan 
bisnis sebagai akibat Pandemi COVID-19. 

Gejolak ekonomi yang kencang dampak dari pandemi, berpengaruh signifikan bagi 
kegiatan usaha Giant. Mengingat Giant Hypermarket memiliki jaringan usaha yang begitu 
luas dan persaingan yang ketat. 

“Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat 
pandemi COVID-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih 
tinggi ke arah brand lain,” kata Anwar saat jumpa pers di Kuningan pada Kamis, 3 Juni 
2021. 

Menurut dia, penutupan Giant Hypermarket sudah berdasarkan hasil tinjauan strategis 
dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, keputusan ini murni urusan bisnis sehingga 
Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa ikut campur. 

“Itu urusan bisnis, kami tidak memiliki kewenangan campur tangan ruang terkait urusan 
bisnis. Concern kami cuma bagaimana terkait pekerjanya,” ujarnya. 

Lebih lanjut Anwar mengatakan, pihaknya sudah menerima perwakilan serikat pekerja 
PT Hero Hypermarket yang menyampaikan bahwa proses Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) dan kompensasi telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. 

“Bahkan, manajemen akan mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke 
unit bisnis lain. Ini bagus juga,” jelas dia. 

Saat ini, kata dia, manajemen sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan 
komunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant 
Hypermarket. Serta kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama 
(PKB). 

“Ini yang perlu kami sampaikan, luruskan. Kita menghadapi pandemi sehingga tentu 
dampak pandemi bisa dikelola dengan baik, entah dampak kesehatan, dampak ekonomi, 
maupun dampak sosial,” katanya. 

PHK ribuan karyawan 

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri 
menklaim, proses PHK bagi setidaknya 2.700 pekerja Giant Hypermarket berlangsung 
harmonis. 
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“Terbangun dialog sangat baik dari pihak manajemen dengan serikat pekerja. Jadi, 
selama ini tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan,” kata Putri saat jumpa pers di 
Kuningan pada Kamis, 3 Juni 2021. 

Menurut dia, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan 
perundang-undangan yang berlaku. Tentu, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus 
mengawal proses penyelesaian PHK yang masih berlangsung ini. 

“Tentu kita bukan berarti melepas, karena proses dialog masih berlangsung. Kita kawal 
terus, jangan sampai terjadi masuk angin, ada kompor dari serikat pekerja lain yang 
mengakibatkan dialog tidak harmoni lagi,” ujarnya. 

Putri pun menegaskan, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan selalu mendampingi 
teman-teman pekerja dan pengusaha yang sedang dalam proses dialog agar produktif. 
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Judul Prokes Harus Diawasi, Jangan Kadang Ketat, Kadang Longgar 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Antisipasi Penyebaran Virus COVID-19 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis TIF 

Tanggal 2021-06-04 04:18:00 

Ukuran 152x264mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 68.400.000 

News Value Rp 205.200.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi 
(Disnakertrans) DKI Jakarta) Satgas Covid-19 perusahaan mesti memastikan penerapan 
protokol kesehatan (prokes) di lingkungan kantor berjalan ketat," 

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi 
(Disnakertrans) DKI Jakarta) Sepertinya, usai musim pulang kampung (pulkam) dan libur 
Lebaran ini jadi banyak yang terpapar. 

negative - Andiw64 (NA) Di pintu masuk toilet tidak ada hand sanitizer dan di dalam 
ruangan juga jarang didisinfektan 

negative - @AniinMamf (NA) Petugas yang sidak juga jangan mau dinego-nego sama 
building management. Kalau perlu ditutup, ya tutup saja gedungnya. Jangan mau dinego 

negative - Islah_arby (NA) Petugas yang sidak juga jangan mau dinego-nego sama 
building management. Kalau perlu ditutup, ya tutup saja gedungnya. Jangan mau 
dinego. 

negative - @m_obe (NA) Biang keladi penularan melonjak di perkantoran karena 
pegawainya disuruh masuk 100 persen. Jadi penuh sesak dan itu memudahkan 
penularan. 

negative - TjuesAryo (NA) Mudah-mudahan bukan penyebab klaster perkantoran 
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Ringkasan 

Sektor perkantoran atau perusahaan harus diawasi. Kinerja Satgas Covid-19 di internal 
perkantoran kudu digenjot lagi. Lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Lebaran membuat 
pemerintah melakukan berbagai kebijakan. Harapannya, upaya antisipatif dan preventif 
bisa diambil dengan cepat sehingga tidak terjadi tsunami Covid-19. Jakarta, misalnya, 
mulai menyasar sektor perusahaan dan perkantoran. Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 
internal di perusahaan atau di perkantoran, diminta melakukan upaya-upaya efektif 
menekan penularan Covid-19 di lingkungan kantor, khususnya usai libur Lebaran ini. 

 

PROKES HARUS DIAWASI, JANGAN KADANG KETAT, KADANG LONGGAR 

Sektor perkantoran atau perusahaan harus diawasi. Kinerja Satgas Covid-19 di internal 
perkantoran kudu digenjot lagi. 

LONJAKAN kasus Covid-19 pascalibur Lebaran membuat pemerintah melakukan 
berbagai kebijakan. Harapannya, upaya antisipatif dan preventif bisa diambil dengan 
cepat sehingga tidak terjadi tsunami Covid-19. 

Jakarta, misalnya, mulai menyasar sektor perusahaan dan perkantoran. Satuan Tugas 
(Satgas) Covid-19 internal di perusahaan atau di perkantoran, diminta melakukan upaya-
upaya efektif menekan penularan Covid-19 di lingkungan kantor, khususnya usai libur 
Lebaran ini. 

“Satgas Covid-19 perusahaan mesti memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) 
di lingkungan kantor berjalan ketat," tegas Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 
Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah di GOR Kemayoran, Jakarta. 

Andri membeberkan, petugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak sebanding 
dengan jumlah perusahaan dan perkantoran di Ibu Kota. Kata dia, Satgas Covid-19 
Jakarta mempunyai 54 tim. 

Satu tim, lanjut Andri. mengawasi tiga perusahaan atau perkantoran. Sedangkan jumlah 
perkantoran dan perusahaan di DKI yang wajib lapor online dengan Kementerian 
Ketenagakerjaan ada 84 ribu. 

'Kalau pengawasan hanya dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda), tidak efektif. Karena 
itu. pengawasan internal mesti berjalan baik," katanya. 

Menurut Andri, pengawasan ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan perusahaan dan 
perkantoran tersebut, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama. 

Netizen mendukung upaya Pemda yang meminta Satgas Covid-19 internal perusahaan 
atau perkantoran bekerja efektif menekan penyebaran virus Corona di lingkungan 
perusahaan. 

Akun @zippiey mengatakan kondisi penanganan Covid-19 di kantornya selama 2 hari 
terakhir. Kata dia, update report Covid-19 terakhir. banyak sekali tambahan kasus positif. 
Tidak hanya pekerja yang confirmed positive Covid-19. tapi juga yang suspek/kontak 
erat. 
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"Sepertinya, usai musim pulang kampung (pulkam) dan libur Lebaran ini jadi banyak 
yang terpapar." kata @zippiey. 

Menurut Andiw64, penerapan protokol kesehatan (prokes) di perkantoran sering terlihat 
tidak konsisten. Kadang sangat ketat, kadang pula sangat longgar. Masker tidak 
digunakan dengan benar. "Di pintu masuk toilet tidak ada hand sanitizer dan di dalam 
ruangan juga jarang didisinfektan," katanya. 

Untuk itu. akun @AniinMamf meminta Satgas Covid-19 perkantoran rutin menggelar 
razia ke kantor dan perusahan. Bila ditemukan pelanggaran prokes, harus diberi sanksi 
tegas berupa penutupan gedung selama 7 hari atau denda. 

"Petugas yang sidak juga jangan mau dinego-nego sama building management. Kalau 
perlu ditutup, ya tutup saja gedungnya. Jangan mau dinego." tegasnya. 

Islah_arbyjuga meminta hal yang sama. Kata dia. Satgas Covid-19 kudu melakukan 
penyisiran di semua kantor di wilayah Jakarta. Soalnya, masih banyak perkantoran yang 
sama sekali tidak menerapkan Work Front Home (WFH) 50 persen dan lockdown 3 hari 
jika ada karyawan yang kena Covid-19. 

"Biang keladi penularan melonjak di perkantoran karena pegawainya disuruh masuk 100 
persen. Jadi penuh sesak dan itu memudahkan penularan." sambung @m_obe. 

Senada juga dilontarkan @Dodot. Kata dia, masih banyak perkantoran yang menerapkan 
masuk kerja lebih dari 50 persen. Padahal, kondisi tersebut sangat berisiko karena 
mayoritas gedung perkantoran Jakarta dengan AC Central. 

"Hampir tidak ada ventilasi untuk akses udara, justru akan meningkatkan penyebaran 
pandemi Covid-19," ujar @Dodot. 

TjuesAryo mengatakan, saat ini tidak sedikit pasien Covid-19 yang bergejala ringan. 
Mereka seperti baik-baik saja, masih bisa bangun, makan, dan naik motor ke 
supennarket. "Mudah-mudahan bukan penyebab klaster perkantoran," katanya.  tif 
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Judul Delapan PMI Positif Covid-19 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend PMI Positif COVID-19 

Halaman/URL Pg21 

Jurnalis cak 

Tanggal 2021-06-04 04:09:00 

Ukuran 329x144mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 182.595.000 

News Value Rp 912.975.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Sudiyo (Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan) Kamar dan gedungnya 
berbeda 

negative - Sudiyo (Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan) Mereka terpapar Covid-
19 seperti pada umumnya. Belum ada yang terkena varian baru 

neutral - Hariyani Fitrianingsih (Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 
Disperinaker Bangkalan) Ada juga yang dari Korea, tetapi sedikit 

positive - Hariyani Fitrianingsih (Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 
Disperinaker Bangkalan) Mungkin nanti pimpinan yang berkomunikasi dengan pihak 
dinkes 

positive - Hariyani Fitrianingsih (Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 
Disperinaker Bangkalan) Kalau di penginapan BLK, kapasitasnya juga sedikit. Paling 
hanya bisa menampung 40 orang 

positive - Ari Setyawan Wibowo (Dandim 0829/Bangkalan) Kita lihat perkembangnnya 
dulu seperti apa. Jika memang dua tempat itu (balai diklat dan BLK) masih bisa 
digunakan, kita akan manfaatkan itu saja 

 

Ringkasan 

Gelombang kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Bangkalan turut menambah 
peningkatan grafik penularan Covid-19. Sejauh ini, ditemukan delapan pekerja yang 
positif terjangkit virus korona baru. Mereka harus menjalani isolasi di balai diklat badan 
kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur (BKPSDA). Kepala Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo menyampaikan, delapan PMI itu berstatus orang 
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tanpa gejala (OTG). Karena itu, mereka harus menjalani masa karantina lebih panjang 
daripada yang lain. "Kamar dan gedungnya berbeda," terangnya kemarin (3/6). 

 

DELAPAN PMI POSITIF COVID-19 

BANGKALAN, Jawa Pos -Gelombang kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) ke 
Bangkalan turut menambah peningkatan grafik penularan Covid-19. Sejauh ini, 
ditemukan delapan pekerja yang positif terjangkit virus korona baru. Mereka harus 
menjalani isolasi di balai diklat badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya 
aparatur (BKPSDA). 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo menyampaikan, delapan PMI itu 
berstatus orang tanpa gejala (OTG). Karena itu, mereka harus menjalani masa karantina 
lebih panjang daripada yang lain. "Kamar dan gedungnya berbeda," terangnya kemarin 
(3/6). 

Pria yang biasa disapa Yoyok itu akan berkoordinasi dengan dinas perindustrian dan 
ketenagakerjaan (disperinaker) untuk menyediakan ruang karantina bagi PMI yang 
positif Covid-19. Opsi sementara di balai diklat BKPSDA. PMI yang tidak terpapar akan 
direlokasi ke balai latihan kerja (BLK). "Mereka terpapar Covid-19 seperti pada 
umumnya. Belum ada yang terkena varian baru," tutur mantan kepala Puskesmas Blega 
tersebut. 

Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disperinaker Bangkalan Hariyani 
Fitrianingsih mengungkapkan, PMI yang pulang lebih dari 700 orang. Rata-rata berasal 
dari Malaysiadan Singapura. "Ada juga yang dari Korea, tetapi sedikit," tuturnya. 

Sejauh ini, belum ada koordinasi tentang pemanfaatan BLK sebagai tempat karantina 
bagi PMI yang baru tiba. Apalagi, sekaranglem-baganya membuka enam paket pelatihan 
kerja. Dengan demikian, tempat penginapan peserta pelatihan itu sedang digunakan. 
"Mungkin nanti pimpinan yang berkomunikasi dengan pihak dinkes," ujarnya. 

Menurut Yani, tempat penginapan bagi peserta pelatihan kerja sebelumnya memang 
menjadi tempat karantina bagi PMI. Itu dilakukan jika balai diklat BKPSDA sudah penuh. 
"Kalau di penginapan BLK, kapasitasnya juga sedikit. Paling hanya bisa menampung 40 
orang," imbuhnya. 

Dandim 0829/Bangkalan Letkol Kav Ari Setyawan Wibowo mengatakan, penggunaan 
balai diklat BKPSDA untuk isolasi PMI yang positif sudah dikomunikasikan dalam rakor 
dengan gugas kabupaten. Opsi bagi PMI yang tidak positif adalah di BLK. 

Jika BLK tidak dapat ditempati karena dimanfaatkan untuk pelatihan kerja, pihaknya 
tidak ambil pusing. Sudah ada beberapa lokasi yang dipersiapkan sebagai tempat 
karantina PMI. Di antaranya, Gedung Rato Ebuh, Hotel Ningrat, dan Hotel Rose. "Kita 
lihat per-kembangnnya dulu seperti apa. Jika memang dua tempat itu (balai diklat dan 
BLK) masih bisa digunakan, kita akan manfaatkan itu saja," tegasnya. (jup/luq/c6/cak) 
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Judul Beda Tafsir Akta Pengadilan 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Demo Buruh di Surabaya 

Halaman/URL Pg17 

Jurnalis Dio 

Tanggal 2021-06-04 04:03:00 

Ukuran 300x321mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 333.000.000 

News Value Rp 1.665.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Nuruddin Hidayat (Sekretaris FSPMI KC Surabaya) Hal itu diperkuat dengan 
surat dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-
JSK) Kemenaker. Bahwa yang dimaksud akta pengadilan adalah akta pendaftaran PB. 
Bukan akta perdamaian dari hasil persidangan 

neutral - Achmad Zammanar Azam (Kabid Sumber Daya Manusia (SDM) Umum dan 
Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Surabaya) Maksimal pada pekan depan sudah ada 
jawaban yang diberikan 

neutral - Achmad Zammanar Azam (Kabid Sumber Daya Manusia (SDM) Umum dan 
Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Surabaya) Karena posisi kami di sini sebagai 
perpanjangan tangan saja, maka masalah ini sudah kami komunikasikan ke pusat. 
Tinggal menunggu bagaimana nanti ketentuannya 

negative - Achmad Zammanar Azam (Kabid Sumber Daya Manusia (SDM) Umum dan 
Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Surabaya) Salah satunya adanya akta putusan 
pengadilan. Cuma, yang disampaikan FSPMI ada surat dari dirjen yang mendefinisikan 
akta pengadilan itu. Kami akan menunggu informasi dari pusat 

 

Ringkasan 

Sebanyak seratus buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia 
(FSPMI) mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Surabaya kemarin (3/6). Mereka menuntut 
atas pembebasan iuran BPJS Kesehatan selama enam bulan setelah di-PHK. Ada 
multitafsir atas dasar penentuan dalam penerapan aturan tersebut. Aksi itu sempat 
membuat Jalan Dharmahusada tersendat Buruh gabungan FSPMI meminta agar ada 
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solusi yang diberikan BPJS Kesehatan. Sebanyak 10 orang perwakilan pun diterima untuk 
melakukan audiensi. 

BEDA TAFSIR AKTA PENGADILAN 

SURABAYA, Jawa Pos - Sebanyak seratus buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat 
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Surabaya kemarin 
(3/6). Mereka menuntut atas pembebasan iuran BPJS Kesehatan selama enam bulan 
setelah di-PHK. Ada multitafsir atas dasar penentuan dalam penerapan aturan tersebut. 

Aksi itu sempat membuat Jalan Dharmahusada tersendat Buruh gabungan FSPMI 
meminta agar ada solusi yang diberikan BPJS Kesehatan. Sebanyak 10 orang perwakilan 
pun diterima untuk melakukan audiensi. 

Dalam audiensi itu, ternyata ada multitafsir antara BPJS Kesehatan dan FSPMI. Dengan 
demikian, muncul persepsi yang berbeda atas penonak-tifan karayawan yang di-PHK dan 
membuat hak jaminan kesehatannya tidak dibayarkan. 

Sekretaris FSPMI KC Surabaya Nuruddin Hidayat mengatakan, perbedaan itu ada pada 
akta pengadilan. "Tafsir BPJS Kesehatan putusan pengadilan itu adalah akta perdamaian. 
Pro-s esnya pekerja dan perusahaan maju ke pengadilan hubungan industrial (PHI) dulu, 
saat di tengah sidang ada putusan perdamaian, maka hakim akan mengeluarkan akta 
tersebut," terangnya setelah mediasi kemarin. 

Berbeda dengan persepsi FSPMI. Mereka merujuk pada akta pendaftaran perjanjian 
bersama (PB) ke PHI. Prosesnya setelah PHK karena kesepakatan dan dituangkan ke 
perjanjian bersama (PB). Kemudian, PB itu didaftarkan ke PHI dan pengadilan 
menerbitkan akta pendaftaran PB. 

"Hal itu diperkuat dengan surat dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker. Bahwa yang dimaksud akta pengadilan 
adalah akta pendaftaran PB. Bukan akta perdamaian dari hasil persidangan," ujarnya. 

Pihaknya akan menagih lagi solusi dari BPJS Kesehatan. Dia berharap segera ada titik 
terang sehingga penjaminan kesehatan bagi pekerja yang ter-PHK bisa tetap ada. 

Pada kesempatan yang sama, Kabid Sumber Daya Manusia (SDM) Umum dan 
Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Surabaya Achmad Zammanar Azam mengatakan, 
pihaknya sudah menerima aduan dari FSPMI. Mereka berjanji mencarikan solusinya. 
"Maksimal pada pekan depan sudah ada jawaban yang diberikan," katanya 

"Karena posisi kami di sini sebagai perpanjangan tangan saja, maka masalah ini sudah 
kami komunikasikan ke pusat. Tinggal menunggu bagaimana nanti ketentuannya," 
terangnya. 

Dia mengakui, memang dalam mediasi tersebut ada perbedaan tafsir tentang definisi 
akta putusan pengadilan. FSPMI pun turut menyodorkan surat dari Ditjen PHI-JSK 
Kemenaker sebagai penguat argumen mereka. 

Azam menerangkan, dalam UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan 
Peraturan Presiden (Perpres) 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, karyawan 
perusahaan yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan 
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paling lama 6 (enam) bulan sejak di-PHK, tanpa perlu membayar iuran. Namun, hal itu 
didasari dengan kriteria tertentu. 

"Salah satunya adanya akta putusan pengadilan. Cuma, yang disampaikan FSPMI ada 
surat dari dirjen yang mendefinisikan akta pengadilan itu. Kami akan menunggu 
informasi dari pusat," paparnya. (gaI/cl3/dio) 

caption: 

SAMPAIKAN ASPIRASI: Para buruh mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Surabaya di 
Jalan Dharmahusada kemarin. Mereka menuntut pekerja yang di-PHK dibebaskan iuran 
selama 6 bulan. 
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Judul Siap Sampaikan Aspirasi ke Bupati 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Demo Buruh PT Newera Rubberindo 

Halaman/URL Pg16 

Jurnalis hud 

Tanggal 2021-06-04 04:01:00 

Ukuran 262x323mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 290.820.000 

News Value Rp 1.454.100.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Agus Majidi (Koordinator aksi) Perusahaan sebenarnya ingin memberikan THR 
dengan nilai per orang Rp 500 ribu. Langsung kami tolak karena tidak sesuai aturan 
Menaker 

positive - Agus Majidi (Koordinator aksi) Bahkan, ada rencana merestrukturisasi gaji 
karyawan menjadi Rp 3 juta per bulan yang sebelumnya sebesar Rp 3,8 juta 

neutral - Edi Harahap (Perwakilan dari pihak perusahaan) Semua nanti kita bicarakan 
lagi setelah bekerja 

positive - Agus Majidi (Koordinator aksi) Kami akan sampaikan aspirasi kepada Pemkab 
Gresik untuk mendapat kepastian 

 

Ringkasan 

Sudah dua hari terakhir ribuan pekerja PT Newera Rubberindo memadati kawasan Jalan 
Mayjen Sungkono, Kebomas. Mereka melakukan aksi tepat di depan pabrik produsen 
sepatu itu. Penyebabnya, mereka belum mendapatkan upah selama empat bulan 
terakhir Termasuk tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1442 H lalu. "Perusahaan 
sebenarnya ingin memberikan THR dengan nilai per orang Rp 500 ribu. Langsung kami 
tolak karena tidak sesuai aturan Menaker," kata Agus Majidi, koordinator aksi. 

 

SIAP SAMPAIKAN ASPIRASI KE BUPATI 

GRESIK, Jawa Pos - Sudah dua hari terakhir ribuan pekerja PT Newera Rubberindo 
memadati kawasan Jalan Mayjen Sungkono, Kebomas. Mereka melakukan aksi tepat di 
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depan pabrik produsen sepatu itu. Penyebabnya, mereka belum mendapatkan upah 
selama empat bulan terakhir Termasuk tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1442 H lalu. 

"Perusahaan sebenarnya ingin memberikan THR dengan nilai per orang Rp 500 ribu. 
Langsung kami tolak karena tidak sesuai aturan Menaker," kata Agus Majidi, koordinator 
aksi. 

Perusahaan tidak membayar gaji pekerja dengan dalih kondisi keuangan yang tidak 
stabil. Menurut Agus, alasan tersebut tidak bisa diterima para pekerja Sebab, selama 
2020, produksi perusahaan cenderung terus meningkat. Selain masalah gaji dan THR 
yang belum terbayar, pihak perusahaan belum memberikan kepastian tentang masuk 
kerja. "Bahkan, ada rencana merestrukturisasi gaji karyawan menjadi Rp 3 juta per bulan 
yang sebelumnya sebesar Rp 3,8 juta," ungkapnya. 

Tentu para pekerja kompak menolak kebijakan perusahaan tersebut. Sebab, kebijakan 
itu bertentangan dengan SK Gubernur Jatim Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang 
UMK Jatim 2021. Yakni, UMK Kabupaten Gresik ditetapkan sebesar Rp 4.297.030. 

Edi Harahap, perwakilan dari pihak perusahaan, mengatakan, persoalan yang dituntut 
para pekerja akan dirundingkan dengan pimpinan perusahaan. Dia juga meminta seluruh 
buruh yang mogok kerja segera bekerja lagi mulai Senin mendatang (7/6). "Semua nanti 
kita bicarakan lagi setelah bekerja," ungkapnya di hadapan peserta aksi. 

Namun, penjelasan wakil perusahaan tersebut tidak membuat para pekerja legawa. 
Rencananya, hari ini (4/6) mereka membawa aspirasi itu kepada bupati Gresik. "Kami 
akan sampaikan aspirasi kepada Pemkab Gresik untuk mendapat kepastian," ujar Agus. 
(yog/c7/hud) 
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Judul Kemnaker Damaikan Indomaret dan Karyawan 

Nama Media Media Indonesia 

Newstrend Aksi Boikot Produk Indomaret 

Halaman/URL Pg10 

Jurnalis E-2 

Tanggal 2021-06-04 04:00:00 

Ukuran 303x63mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 72.720.000 

News Value Rp 218.160.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dari serikat buruh juga 
membatalkan dari aksi boikot. Kami apresiasi betul pembatalan boikot tersebut 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Namun, dalam pertemuan 
mediasi ini, kedua pihak berhasil sepakat untuk menempuh jalan damai. Gugatan di 
pengadilan akan dicabut. Apabila terjadi mogok masai maka operasi toko tidak berjalan. 
Itu memberi pengaruh pada karyawan dan masyarakat. Segala masalah 
ketenagakerjaan akhirnya bisa diselesaikan dengan dialog 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Alhamdulillah melalui dialog 
yang sangat panjang antara KSPI dan Indomarco yang dimoderatori Kemenaker 
melahirkan kesepakatan persoalan hukumnya dicabut 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Manajemen Indomarco sendiri 
telah menyatakan iktikad baik dengan melakukan musyawarah dan mufakat guna 
memunculkan alternatif dipekerjakan kembali 

 

Ringkasan 

Dengan dimediasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, PT Indomarco Prismatama 
(Indomaret Group) dan karyawannya, Anwar Bessy, sepakat untuk menempuh jalan 
damai dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka. Rencana mogok kerja yang 
dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di seluruh gerai Indomaret pun 
batal. "Dari serikat buruh juga membatalkan dari aksi boikot. Kami apresiasi betul 
pembatalan boikot tersebut," kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi dalam pertemuan 
mediasi tersebut, kemarin. 
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KEMNAKER DAMAIKAN INDOMARET DAN KARYAWAN 

DENGAN dimediasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, PT Indomarco Prismatama 
(Indomaret Group) dan karyawannya, Anwar Bessy, sepakat untuk menempuh jalan 
damai dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka. Rencana mogok kerja yang 
dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di seluruh gerai Indomaret pun 
batal. 

"Dari serikat buruh juga membatalkan dari aksi boikot. Kami apresiasi betul pembatalan 
boikot tersebut," kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi dalam pertemuan mediasi 
tersebut, kemarin. 

Perseteruan antara PT Indomarco Prismatama dan Anwar Bessy berawal dari rusaknya 
dinding gipsum saat buruh menuntut THR 2020 dibayarkan seperti tahun-tahun 
sebelumnya. Anwar pun dilaporkan perusahaannya atas kerusakan itu kepada polisi dan 
saat ini sudah berstatus terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 

Hal itu sontak menyulut kemarahan kelompok buruh. KSPI pun menyerukan mogok kerja 
massal karyawan Indomaret yang sejatinya akan dilakukan mulai kemarin. 

"Namun, dalam pertemuan mediasi ini, kedua pihak berhasil sepakat untuk menempuh 
jalan damai. Gugatan di pengadilan akan dicabut. Apabila terjadi mogok masai maka 
operasi toko tidak berjalan. Itu memberi pengaruh pada karyawan dan masyarakat. 
Segala masalah ketenagakerjaan akhirnya bisa diselesaikan dengan dialog," ucap Anwar 
Sanusi. 

Tak hanya mencabut gugatan hukum atas karyawannya, sambungnya, PT Indomarco 
Prismatama juga akan memperkerjakan kembali Anwar Bessy yang saat ini tengah 
menjalani skors atas masalah itu. 

"Alhamdulillah melalui dialog yang sangat panjang antara KSPI dan Indomarco yang 
dimoderatori Kemenaker melahirkan kesepakatan persoalan hukumnya dicabut," ujar 
Anwar Sanusi. 

"Manajemen Indomarco sendiri telah menyatakan iktikad baik dengan melakukan 
musyawarah dan mufakat guna memunculkan alternatif dipekerjakan kembali," 
imbuhnya. 

Ia juga menandaskan, tekanan ekonomi saat ini seharusnya menjadi momentum bagi 
perusahaan dan karyawannya untuk makin memperkuat kebersamaan dalam melewati 
masa sulit. (Iam/E-2) 
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Judul Nobar dan Silaturahmi 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Bangkitkan Industri Perfilman Indonesia 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis FAL 

Tanggal 2021-06-04 03:52:00 

Ukuran 115x205mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 85.100.000 

News Value Rp 425.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah akhirnya nonton lagi. 
Silaturahmi juga setelah Lebaran dengan nonton film 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, mari kembali ke bioskop. Mari 
kita hargai karya anak bangsa yang luar biasa ini 

 

Ringkasan 

Rasa kangen Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah nonton di bioskop 
akhirnya terobati. Baru-baru ini, dia nobar bersama sejumlah perwakilan serikat buruh/ 
pekerja dan Apindo. "Alhamdulillah akhirnya nonton lagi. Silaturahmi juga setelah 
Lebaran dengan nonton film," ujarnya. Ida memilih menonton TjoetNja' Dhien. Menurut 
dia, film itu sukses membangkitkan rasa kecintaan dan nasionalisme pada tanah air. 

 

NOBAR DAN SILATURAHMI 

RASA kangen Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah nonton di bioskop 
akhirnya terobati. Baru-baru ini, dia nobar bersama sejumlah perwakilan serikat buruh/ 
pekerja dan Apindo. "Alhamdulillah akhirnya nonton lagi. Silaturahmi juga setelah 
Lebaran dengan nonton film," ujarnya. 

Ida memilih menonton TjoetNja' Dhien. Menurut dia, film itu sukses membangkitkan rasa 
kecintaan dan nasionalisme pada tanah air. 
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Akting Christine Hakim pun sangat ciamik dalam memerankan tokoh utama. "Jadi, mari 
kembali ke bioskop. Mari kita hargai karya anak bangsa yang luar biasa ini," tutur 
politikus PKB tersebut. 

Namun, dia mewanti-wanti penonton agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap 
memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun saat berada di area 
bisokop maupun di luar rumah. (mia/c!4/fal) 
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Judul PMI Rawan Jadi Korban Maladministrasi 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Pemulangan PMI 

Halaman/URL Pg5 

Jurnalis ris 

Tanggal 2021-06-04 03:46:00 

Ukuran 125x294mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 115.625.000 

News Value Rp 578.125.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kepulangan para pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jatim hingga kemarin masih 
berlangsung. Hingga akhir Mei lalu, 12.131 orang pekerja migran tiba melalui Bandara 
Internasional Juanda, Sidoarjo. Kemarin kepulangan para PMI tersebut menjadi salah 
satu hal yang dibahas dalam pertemuan antara Ombudsman RI (ORI) Jatim dan Pusat 
Riset dan Studi Migrasi Migrant Care yang berlangsung di kantor ORI Jatim. 

 

PMI RAWAN JADI KORBAN MALADMINISTRASI 

Kepulangan para pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jatim hingga kemarin masih 
berlangsung. Hingga akhir Mei lalu, 12.131 orang pekerja migran tiba melalui Bandara 
Internasional Juanda, Sidoarjo. 

Kemarin kepulangan para PMI tersebut menjadi salah satu hal yang dibahas dalam 
pertemuan antara Ombudsman RI (ORI) Jatim dan Pusat Riset dan Studi Migrasi Migrant 
Care yang berlangsung di kantor ORI Jatim. 

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim Agus Muttaqin 
menyampaikan telah meminta pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota untuk 
memfasilitasi pemulangan PMI sesuai dengan standar yang diatur di UU 25/2009 tentang 
Pelayanan Publik "Harapannya, pekerjamigran tidakmenjadi korban maladmirustrasi saat 
pulangke tanah air selama masa pandemi," kata Agus. 

Sebab, potensi maladministrasi di sektor buruh migran cukup terbuka. Buktinya, selama 
2020, ada 19 laporan terkait dengan layanan ketenagakerjaan. Jumlah itu mencapai 5 
persen dari seluruh pengaduan yang masuk ke ORI Jatim. 

Senada, Kepala Pusat Riset dan Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mengakui para 
buruh migran rawan menjadi korban maladministrasi. 
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"Saat pemulangan, bisa jadi ada pekerja migran yang lolos tidak menjalani karantina," 
ujar Anis. 

Menurut dia, dari semua temuan dugaan maladministrasi yang diterima, persoalan yang 
paling banyak dilaporkan adalah pungutan liar (pungli). "Karena itu, kami berharap ORI 
bisa menindaklanjuti setiap pengaduan maladministrasi yang korbannya para PMI,' 
kataAnis. (elo/cl2/ris) 

caption: 

DEMI PEKERJA: Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim Agus Muttaqin (dua dari kanan) 
menerima rombongan Pusat Riset dan Studi Migrasi Migrant Care di kantor ORI Jatim 
kemarin. 
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Judul Sektor Manufaktur Kian Ekspansif 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Industri Manufaktur 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis hep 

Tanggal 2021-06-04 03:43:00 

Ukuran 295x199mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 163.725.000 

News Value Rp 818.625.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) 
Peningkatan conftdence konsumsi masyarakat cukup tinggi ketika persebaran pandemi 
turun dan vaksinasi lebih gencar pada paro kedua 2021 nanti 

positive - Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian) Pemerintah bertekad 
untuk terus menciptakan iklim bisnis yang kondusif melalui kebijakan strategis 

neutral - Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian) Tidak hanya kembali 
memecahkan rekor, kami optimistis kenaikan PMI manufaktur ini juga mengindikasikan 
pertumbuhan industri pada triwulanll akankembali positif 

positive - Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian) Sangat penting bahwa 
situasi pandemi terkendali. Khususnya dengan wabah yang meluas di wilayah Asia dan 
pascalibur Idul Fitri. Ini dilakukan supaya tidak menggagalkan pemulihan 

negative - Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu) Perusahaan 
menyaksikan peningkatan permintaan yang lebih kuat dengan didukung pertumbuhan 
permintaan internasional pada bulan kedua. Kondisi itu memicu kenaikan produksi 
manufaktur pada Mei 

 

Ringkasan 

Kinerja sektor manufaktur Indonesia mencatat rekor baru pada Mei. Purchasing 
managers' index (PMI) manufaktur Indonesia menembus level 55,3. Capaian itu naik 
signifikan jika dibandingkan pada April yang berada pada angka 54,6. Angka PMI di atas 
angka 50 mencerminkan sektor industri yang ekspansif. Bukti bahwa manufaktur berada 
pada tahap ekspansif ditandai dengan permintaan baru, output, dan pembelian yang 
naik. Bahkan, kenaikannya merupakan yang tertinggi selama 10 tahun sejarah survei. 
Aspek ketenagakerjaan juga kembali tumbuh untuk memenuhi kebutuhan kapasitas 
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operasional yang kian meningkat. "Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim 
bisnis yang kondusif melalui kebijakan strategis," kata Menteri Perindustrian Agus 
Gumiwang Kartasasmita. 

 

SEKTOR MANUFAKTUR KIAN EKSPANSIF 

PMI Manufaktur Mei Tercatat 55,3. Kinerja sektor manufaktur Indonesia mencatat rekor 
baru pada Mei. Purchasing managers' index (PMI) manufaktur Indonesia menembus 
level 55,3. Capaian itu naik signifikan jika dibandingkan pada April yang berada pada 
angka 54,6. Angka PMI di atas angka 50 mencerminkan sektor industri yang ekspansif 

Para pelaku industri optimistis PMI bisa tetap berada pada level ekspansif Bahkan bisa 
lebih tinggi lagi ke depan. Para pelaku industri pun mulai mengantisipasi peningkatan 
demand pasar. "Peningkatan conftdence konsumsi masyarakat cukup tinggi ketika 
persebaran pandemi turun dan vaksinasi lebih gencar pada paro kedua 2021 nanti," ujar 
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani kemarin (3/6). 

Bukti bahwa manufaktur berada pada tahap ekspansif ditandai dengan permintaan baru, 
output, dan pembelian yang naik. Bahkan, kenaikannya merupakan yang tertinggi 
selama 10 tahun sejarah survei. Aspek ketenagakerjaan juga kembali tumbuh untuk 
memenuhi kebutuhan kapasitas operasional yang kian meningkat. "Pemerintah bertekad 
untuk terus menciptakan iklim bisnis yang kondusif melalui kebijakan strategis," kata 
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. 

Dia menyatakan, meningkatnya PMI manufaktur Indonesia menandakan mulai 
bangkitnya sektor industri. Laju roda ekonomi nasional akan terdorong ke kondisi pulih 
"Tidak hanya kembali memecahkan rekor, kami optimistis kenaikan PMI manufaktur ini 
juga mengindikasikan pertumbuhan industri pada triwulan ll akan kembali positif," 
tuturnya. 

Menanggapi hasil survei Mei tersebut, Direktur Asosiasi Ekonomi IHS Markit Jingyi Pan 
menuturkan bahwa perusahaan-perusahaan tetap optimistis dengan output pada masa 
mendatang. "Sangat penting bahwa situasi pandemi terkendali. Khususnya dengan 
wabah yang meluas di wilayah Asia dan pascalibur Idul Fitri. Ini dilakukan supaya tidak 
menggagalkan pemulihan," jelasnya. IHS Markit mengungkapkan, PMI manufaktur 
Indonesia pada Mei merupakan rekor tertinggi selama tiga bulan berturut-turut. 

Terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan 
bahwa PMI manufaktur itu mengindikasikan empat poin penting. Kenaikan output, 
permintaan baru, peningkatan pembelian, dan ketenagakerjaan yang kembali tumbuh 
setelah 14 bulan terkontraksL Febrio menyebut output dan permintaan baru sebagai 
komponen terbesar PMI. "Perusahaan menyaksikan peningkatan permintaan yang lebih 
kuat dengan didukung pertumbuhan permintaan internasional pada bulan kedua. Kondisi 
itu memicu kenaikan produksi manufaktur pada Mei," ujarnya kemarin. 

Untuk memenuhi kebutuhan permintaan baru dan produksi yang meningkat, produsen 
meningkatkan pembelian bahan baku dan setengah jadi selama empat bulan berturut-
turut. Sementara, peningkatan jumlah tenaga kerja tecermin dari penambahan 
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perekrutan pegawai untuk memperluas kapasitas operasional perusahaan. 
(agf/dee/cl4/hep) 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Alhamdulillah, melalui sebuah 
satu dialog yang sangat panjang diantara teman-teman mediator dikoordinir Ibu Dirjen 
PHI dan Jamsos Kemenaker ada kesepakatan bahwa persoalan hukum itu bisa dicabut 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami harap kedua belah pihak 
baik pekerja atau pihak Indomarco kita dorong untuk terus mengedepankan dialog 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pada intinya, Kemnaker terus 
mendorong antara serikat pekerja dengan manajemen untuk menyelesaikan persoalan 
perusahaan dengan mendepankan musyawarah mufakat, untuk mencari solusi terbaik 

neutral - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian 
Ketenagakerjaan) Kami dari eksekutif tidak bisa ikut campur urusan pengadilan yudikatif. 
Tapi, kami dorong dialog yang produktif antara serikat pekerja dengan perusahan. 
Karena, mereka selama ini belum pernah dialog untuk mencari jalan terbaik 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan permasalahan serikat pekerja 
dan PT Indomarco Prismatama atau Indomaret telah selesai lewat jalur musyawarh atau 
dialog. Sehingga persoalan hukum yang menjerat salah satu karyawan Indomaret Anwar 
Bessy pun ikut dicabut. "Alhamdulillah, melalui sebuah satu dialog yang sangat panjang 
diantara teman-teman mediator dikoordinir Ibu Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker ada 
kesepakatan bahwa persoalan hukum itu bisa dicabut," ungkap Sekretaris Jendral 
Kemnaker, Anwar Sanusi di Jakarta, Kamis (3/6/2021). 
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PERMASALAHAN INDOMARET DAN SERIKAT PEKERJA SELESAI LEWAT 
MUSYAWARAH 

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan permasalahan serikat 
pekerja dan PT Indomarco Prismatama atau Indomaret telah selesai lewat jalur 
musyawarh atau dialog. Sehingga persoalan hukum yang menjerat salah satu karyawan 
Indomaret Anwar Bessy pun ikut dicabut. 

"Alhamdulillah, melalui sebuah satu dialog yang sangat panjang diantara teman-teman 
mediator dikoordinir Ibu Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker ada kesepakatan bahwa 
persoalan hukum itu bisa dicabut," ungkap Sekretaris Jendral Kemnaker, Anwar Sanusi 
di Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

Menurut Sekjen Kemnaker dalam dialog itu manajemen Indomarco mempunyai itikad 
baik, menemukan solusi permasalahan ini, sampai akhirnya muncul keputusan 
memperkejakan kembali Anwar Bessy. 

"Kami harap kedua belah pihak baik pekerja atau pihak Indomarco kita dorong untuk 
terus mengedepankan dialog," tutur Anwar. 

Kemnaker kata dia ingin kelembagaan tripartit bisa jadi salah satu jalan guna 
menyelesaikan permasalahan antara PT Indomarco dengan serikat pekerja. 

"Pada intinya, Kemnaker terus mendorong antara serikat pekerja dengan manajemen 
untuk menyelesaikan persoalan perusahaan dengan mendepankan musyawarah 
mufakat, untuk mencari solusi terbaik," ujar Anwar. 

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian 
Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengakui pihaknya tak bisa mengintervensi 
proses hukun yang tengah berjalan. Namun upaya dialog antara keduanya terus 
dilakukan oleh pihaknya. 

"Kami dari eksekutif tidak bisa ikut campur urusan pengadilan yudikatif. Tapi, kami 
dorong dialog yang produktif antara serikat pekerja dengan perusahan. Karena, mereka 
selama ini belum pernah dialog untuk mencari jalan terbaik," tutup Indah. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya senang bahwa teman-
teman serikat pekerja membatalkan aksi boikot Indomaret 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) “Jadi itikad kami yang selalu 
dilakukan dialog untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau kita membuka diri semuanya, 
begitu diniati itikad baik akan ada solusi,” 

neutral - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian 
Ketenagakerjaan) “Setidaknya ini kemajuan dan Pemerintah apresiasi (Presiden) KSPI 
yang menunjukkan legowo atau kebesaran jiwa niat baik mendorong anggotanya untuk 
menghentikan aksi boikot Indomaret. Kami tidak bisa intervensi pengadilan,” 

neutral - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian 
Ketenagakerjaan) “Ini sebagai contoh bahwa di masa sulit apapun pekerja dan 
pengusaha bisa dialog akibat mengatasi kesulitan bisnis. Indomaret sudah kaya belahan 
jiwa kita, apalagi masa pandemi,” 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi kebesaran hati Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal yang membatalkan aksi boikot beli produk di 
Indomaret. Minimarket 'seribu gerai' itu dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. “Saya 
senang bahwa teman-teman serikat pekerja membatalkan aksi boikot Indomaret,” kata 
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi saat jumpa pers di 
Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021. 
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BOS KSPI DIPUJI REDAM ANGGOTANYA BATAL BOIKOT INDOMARET 

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi kebesaran hati Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal yang membatalkan aksi boikot beli produk di 
Indomaret. Minimarket 'seribu gerai' itu dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. 

“Saya senang bahwa teman-teman serikat pekerja membatalkan aksi boikot Indomaret,” 
kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi saat jumpa pers 
di Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021. 

Awalnya, kata Anwar, pihaknya cukup khawatir kalau seandainya dialog tidak bisa 
dilakukan. Karena mengedepankan kepentingan atau ego masing-masing yang 
berdampak kepada semuanya. 

Misalnya ancaman mogok semuanya. Setelah mogok berarti operasi tidak berjalan, toko-
toko yang menjadi sumber kehidupan akan berpengaruh terutama para karyawan. 
Apalagi, situasi sedang pandemi COVID-19. 

“Jadi itikad kami yang selalu dilakukan dialog untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau 
kita membuka diri semuanya, begitu diniati itikad baik akan ada solusi,” ujarnya. 

Sementara Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah 
Anggoro Putri mengapresiasi Presiden KSPI Said Iqbal yang telah mendorong semua 
anggotanya untuk menghentikan aksi boikot Indomaret itu. Tentu, apresiasi juga 
Indomarco dan KSPI yang mewujudkan dialog produktif dengan mengedepankan 
musyawarah mufakat. 

“Setidaknya ini kemajuan dan Pemerintah apresiasi (Presiden) KSPI yang menunjukkan 
legowo atau kebesaran jiwa niat baik mendorong anggotanya untuk menghentikan aksi 
boikot Indomaret. Kami tidak bisa intervensi pengadilan,” jelas Putri. 

Karena itu, Putri berharap kasus Indomaret dengan serikat pekerja ini suatu pengalaman 
untuk semua dimasa yang sulit menghadapi pandemi COVID-19 masih bisa 
mengedepankan dialog yang menghasilkan musyawarah mufakat. 

“Ini sebagai contoh bahwa di masa sulit apapun pekerja dan pengusaha bisa dialog 
akibat mengatasi kesulitan bisnis. Indomaret sudah kaya belahan jiwa kita, apalagi masa 
pandemi,” katanya. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Musyawarah tentunya untuk 
mufakat dengan hati yang tenang dan pikiran yang lapang untuk mencari solusi terbaik 
yang menguntungkan kedua belah pihak 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dialog sosial harus kita 
kedepankan untuk mencari solusi yang terbaik 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong agar permasalahan 
ketenegakerjaan bisa diselesaikan lewat jalur musyawarah dan dialog. Sekretaris 
Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkapkan permasalahan yang 
dimaksud seperti perselisihan atau konflik hubungan industrial antara pekerja dan 
perusahaan. 

 

KEMNAKER DORONG PENYELESAIAN KONFLIK INDUSTRIAL DENGAN 
DIALOG 

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong agar permasalahan 
ketenegakerjaan bisa diselesaikan lewat jalur musyawarah dan dialog. Sekretaris 
Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkapkan permasalahan yang 
dimaksud seperti perselisihan atau konflik hubungan industrial antara pekerja dan 
perusahaan. 
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"Musyawarah tentunya untuk mufakat dengan hati yang tenang dan pikiran yang lapang 
untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak," ungkap Anwar 
dalam diskusi yang membahas isu aktual ketenagakerjaan seperti permasalahan terkait 
pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan Giant Hypermarket dan isu hubungan 
industrial PT Indomarco Prismatama dengan seorang karyawannya di Jakarta, Kamis 
(3/6/2021). 

Menurut Anwar situasi pandemi yang menghimpit perekonomian saat ini seharusnya bisa 
dimanfaatkan menjadi momentum. Momentum semua pihak untuk bersatu dan saling 
memahami satu sama lainnya. Solusi kata dia bisa dicari lewat itikad kedua belah pihak 
yang mengalami masalah, yakni pekerja dan perusahaan. 

"Dialog sosial harus kita kedepankan untuk mencari solusi yang terbaik," ujar Anwar. 

Sementara jika bicara soal penutupan gerai Giant, Kemenaker kata dia tak bisa ikut 
canpur dalam keputusan bisnis yang telah dibuat. Meski demikian dia memastikan hak-
hak para pekerja tetap harus terpenuhi seluruhnya. 

Lebih lanjut, Ia mengaku telah bertemu sengan perwakilan serikat pekerja PT Hero 
Supermarket Tbk, sebagai manajemen Giant. Dalam pertemuan itu, PT Hero 
Supermarket TBk menyebutkan proses PHK dan kompensasi terhadap ribuan karyawan 
Giant telah dilakukan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan. 

Sementara itu, pihak manajemen pun juga telah berdialog dengan serikat pekerja soal 
penutupan tersebut dan sepakat kompensasi akan dibayarkan berdasarkan perjanjian 
kerja bersama. 
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neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK)) Lebih dari itu 
mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah terhadap 
reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen mewujudkan 
dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK)) Saat ini dunia 
usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa peralatan produksi 
atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun keberlanjutan kerja para 
penyandang disabilitas 

neutral - Nora Kartika Setyaningrum (Plt. Direktur Bina PTKDN) Hal ini penting untuk 
memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di Pemda menjadikan layanan disabilitas 
bidang ketenagakerjaan, sebagai bagian dari perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi 
kebijakan dan program pembangunan daerah 

neutral - Nora Kartika Setyaningrum (Plt. Direktur Bina PTKDN) Sehingga para penyandang 
disabilitas mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar kesamaan hak, kesetaraan, 
dan tanpa diskriminasi 

 

Ringkasan 

Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, Suhartono mengungkap 
pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang 
Ketenagakerjaan. Percepatan ULD ini ditujukan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja 
yang mempekerjakan penyandang disabilitas. 

Ia menjelaskan hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan 
kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Ia menilai adanya ULD akan semakin 
membuktikan tenaga kerja penyandang disabilitas bukan hanya memiliki hak, tetapi merupakan 
SDM yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik dan produktif. 
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KEMNAKER RAKOR PERCEPATAN UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN 

Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, Suhartono mengungkap 
pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang 
Ketenagakerjaan. Percepatan ULD ini ditujukan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja 
yang mempekerjakan penyandang disabilitas. 

Ia menjelaskan hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan 
kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Ia menilai adanya ULD akan semakin 
membuktikan tenaga kerja penyandang disabilitas bukan hanya memiliki hak, tetapi merupakan 
SDM yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik dan produktif. 

"Lebih dari itu mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah 
terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen 
mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan," kata Suhartono dalam 
keterangan tertulis, Kamis (3/6/2021). 

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) dan data Disnaker Provinsi 
dan Kabupaten/Kota per Januari 2020, ia menyebutkan ada sebanyak 546 perusahaan 
mempekerjakan penyandang disabilitas. Adapun jumlah tenaga kerja disabilitas yang tercatat 
sebanyak 4.508 orang, dari total 538.518 tenaga kerja yang bekerja. 

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan di 
Bandung, Jawa Barat, Suhartono mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan 
memberikan akses kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Sebab menurutnya, para 
penyandang disabilitas berhak berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan untuk 
mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. 

Ia juga menyebutkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah diwajibkan 
untuk mendukung dan memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mempekerjakan 
penyandang disabilitas. 

Oleh karena itu, ia berharap pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk dapat memotivasi 
perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dan semakin terbuka mewujudkan 
pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. 

"Saat ini dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa 
peralatan produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun 
keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," ujarnya. 

Suhartono pun berharap momentum Rakor percepatan penyelenggaraan ULD mampu 
mewujudkan komitmen Pemda dalam pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi para penyandang 
disabilitas. Sehingga mereka mampu mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan 
atas dasar kesetaraan. 

Sementara itu, Plt. Direktur Bina PTKDN, Nora Kartika Setyaningrum dalam laporannya 
menyatakan penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan wajib dilaksanakan oleh Disnaker 
provinsi dan kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Adapun hal ini ia sebut 
sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2020. 

Menurutnya, perlu diseminasi informasi tentang kebijakan dan teknis penyelenggaraan untuk 
mendukung percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan. Diseminasi informasi ini 
ditujukan kepada Pemda dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan 
terkait. 
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"Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di Pemda 
menjadikan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, sebagai bagian dari perencanaan, 
penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah," ungkap Nora. 

Nora menyebutkan Rakor ini digelar bukan hanya sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk 
memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi 
juga bertujuan untuk memperluas akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, 
melalui layanan ketenagakerjaan yang inklusif disabilitas. 

"Sehingga para penyandang disabilitas mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar 
kesamaan hak, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi, " pungkasnya. 

Sebagai informasi, Rakor ini dihadiri pula oleh Sekda Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, 40 
peserta secara luring, dan 215 orang secara daring yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Ketua 
DPRD, Kepala Bappeda, Kadisnaker, Kadissos, perwakilan APINDO, serta Kepala Organisasi 
Penyandang Disabilitas di seluruh Provinsi Jawa Barat. 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker memberikan apresiasi KSPI 
akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang 
legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini contoh bagus di saat sulit, kedua 
pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial dengan harmonis 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam setiap penyelesaian 
kasus ketenagakerjaan, pemerintah selalu mendorong dialog sosial untuk mencari solusi terbaik 

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ini (dialog sosial-red) contoh 
bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan pekerja bisa dialog mengatasi 
kesulitan akibat kesulitan bisnis 

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sekali lagi, kami Kemnaker 
selalu mendampingi pekerja dan pengusaha 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi kepada 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau seluruh 
anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai ritel yang 
dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. "Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan 
menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang 
legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot, " kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi 
di Jakarta, Kamis (3/6/2021). 
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KEMNAKER APRESIASI KSPI HENTIKAN AKSI BOIKOT INDOMARET 

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi 
kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau 
seluruh anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai 
ritel yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. 

"Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini 
langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot, 
" kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

Anwar Sanusi menambahkan Kemnaker juga memberikan apresiasi kepada PT Indomarco 
Prismatama yang telah mendorong pekerjanya melakukan dialog hubungan industrial secara 
bipartit hingga tercipta saling pengertian dan kesepahaman dan melahirkan kesepakatan. 

"Ini contoh bagus di saat sulit, kedua pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial dengan 
harmonis, " kata Anwar Sanusi. 

Sementara Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan pihaknya tetap 
memiliki kepedulian dan sensitif terhadap hubungan industrial yang bergejolak akibat dinamika 
bisnis di masa pandemi Covid-19. 

Kemnaker lanjut Dirjen Putri, telah memfasilitasi pertemuan pihak Indomarco dengan pihak 
serikat pekerja Indomart untuk mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Dalam setiap penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pemerintah selalu mendorong dialog sosial 
untuk mencari solusi terbaik, " kata Dirjen Putri. 

Senada dengan Sekjen, Dirjen Putri pun memberikan apresiasi kepada Indomarco dan KSPI yang 
telah mewujudkan dialog bipartit secara produktif dan mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Ini (dialog sosial-red) contoh bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan 
pekerja bisa dialog mengatasi kesulitan akibat kesulitan bisnis, " katanya. 

Kemnaker lanjut Dirjen Putri akan selalu mendampingi serikat pekerja/serikat buruh dan 
pengusaha yang sedang dalam proses dialog agar proses dialog berjalan konstruktif. "Sekali lagi, 
kami Kemnaker selalu mendampingi pekerja dan pengusaha, " ucapnya. CM (srf). 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker memberikan apresiasi KSPI 
akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang 
legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini contoh bagus di saat sulit, kedua 
pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial dengan harmoni 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam setiap penyelesaian 
kasus ketenagakerjaan, Pemerintah selalu mendorong dialog sosial untuk mencari solusi terbaik 

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ini (dialog sosial-red) contoh 
bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan pekerja bisa dialog mengatasi 
kesulitan akibat kesulitan bisnis 

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sekali lagi, kami Kemnaker 
selalu mendampingi pekerja dan pengusaha 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaam (Kemnaker) memberikan apresiasi kepada 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau seluruh 
anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai ritel yang 
dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. "Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan 
menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang 
legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di 
Jakarta, Kamis (3/6/2021). 
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KEMNAKER APRESIASI KSPI HENTIKAN AKSI BOIKOT INDOMARET 

- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaam (Kemnaker) memberikan apresiasi kepada 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau seluruh 
anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai ritel yang 
dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. 

"Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini 
langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot," 
kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

Anwar Sanusi menambahkan Kemnaker juga memberikan apresiasi kepada PT Indomarco 
Prismatama yang telah mendorong pekerjanya melakukan dialog hubungan industrial secara 
bipartit hingga tercipta saling pengertian dan kesepahaman dan melahirkan kesepakatan. 

"Ini contoh bagus di saat sulit, kedua pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial dengan 
harmoni," kata Anwar Sanusi. 

Sementara Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan pihaknya tetap 
memiliki kepedulian dan sensitif terhadap hubungan industrial yang bergejolak akibat dinamika 
bisnis di masa pandemi Covid-19. 

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi (c)2021 Kemnaker lanjut Dirjen Putri, telah memfasilitasi 
pertemuan pihak Indomarco dengan pihak serikat pekerja Indomart untuk mengedepankan 
musyawarah mufakat. 

"Dalam setiap penyelesaian kasus ketenagakerjaan, Pemerintah selalu mendorong dialog sosial 
untuk mencari solusi terbaik," kata Dirjen Putri. 

Senada dengan Sekjen, Dirjen Putri pun memberikan apresiasi kepada Indomarco dan KSPI yang 
telah mewujudkan dialog bipartit secara produktif dan mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Ini (dialog sosial-red) contoh bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan 
pekerja bisa dialog mengatasi kesulitan akibat kesulitan bisnis," kata Putri. 

Kemnaker lanjut Dirjen Putri akan selalu mendampingi serikat pekerja/serikat buruh dan 
pengusaha yang sedang dalam proses dialog agar proses dialog berjalan konstruktif. "Sekali lagi, 
kami Kemnaker selalu mendampingi pekerja dan pengusaha," katanya. 

[hhw]. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Diharapkan dari kerja sama ini, BLK Komunitas 
dapat melakukan pelatihan sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya 
dapat terserap di dunia industri dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker) Kerja 
sama ini bisa dimulai dari pendanaan pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta 
kemitraan dengan berbagai industri maupun UMKM 

positive - Iggi Haruman Achsien (Sekjen MES) Diharapkan MES bisa ikut serta membantu 
Kemnaker dalam meningkatkan kapasitas kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi 
pelatihan kerja maupun kewirausahaan di pesantren 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana melakukan kerja sama dengan Masyarakat 
Ekonomi Syariah (MES) dalam mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan hingga 2020 terdapat 2.127 BLK 
Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. 

 

JAJAKI KERJA SAMA DENGAN MES, KEMNAKER KEMBANGKAN KEMANDIRIAN BLK 
KOMUNITAS 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana melakukan kerja sama dengan 
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja 
(BLK) Komunitas. Kemandirian ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan BLK Komunitas. 
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, hingga 2020, terdapat 2.127 BLK 
Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerja sama dengan berbagai stakeholder sangat 
diperlukan untuk mengembangkan program pelatihan, serta jejaring industri untuk memastikan 
kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja setempat. 

"Diharapkan dari kerja sama ini, BLK Komunitas dapat melakukan pelatihan sesuai dengan 
potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya dapat terserap di dunia industri dan 
mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha," kata Menaker Ida usai menerima audiensi 
MES di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis (3/6). 

Menaker Ida Fauziyah sendiri menyatakan bahwa pihaknya berencana membangun kembali 
1000 BLK Komunitas pada tahun 2021. Untuk itu, ia berharap kerja sama kemandirian BLK 
Komunitas harus segera ditindaklanjuti, salah satunya melalui Road Map BLK Komunitas. 

"Kerja sama ini bisa dimulai dari pendanaan pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta 
kemitraan dengan berbagai industri maupun UMKM," kata Menaker Ida yang didampingi Dirjen 
Binalatvoktas Kemnaker, Budi Hartawan. 

Sekjen MES, Iggi Haruman Achsien, menambahkan, tujuan dari kerja sama dengan MES adalah 
penguatan kapasitas BLK Komunitas. 

"Diharapkan MES bisa ikut serta membantu Kemnaker dalam meningkatkan kapasitas 
kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi pelatihan kerja maupun kewirausahaan di 
pesantren," kata Iggi Haruman. 

[hhw]. 
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neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK)) Lebih dari itu 
mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah terhadap 
reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen mewujudkan 
dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK)) Saat ini dunia 
usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa peralatan produksi 
atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun keberlanjutan kerja para 
penyandang disabilitas 

neutral - Nora Kartika Setyaningrum (Plt. Direktur Bina PTKDN) Hal ini penting untuk 
memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di Pemda menjadikan layanan disabilitas 
bidang ketenagakerjaan, sebagai bagian dari perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi 
kebijakan dan program pembangunan daerah 

neutral - Nora Kartika Setyaningrum (Plt. Direktur Bina PTKDN) Sehingga para penyandang 
disabilitas mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar kesamaan hak, kesetaraan, 
dan tanpa diskriminasi 

 

Ringkasan 

Dalam upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang 
disabilitas, Pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 
Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang mempekerjakan 
penyandang disabilitas. Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, 
Suhartono, mengatakan bahwa melalui ULD akan semakin membuktikan tenaga kerja 
penyandang disabilitas bukan hanya memiliki hak, tetapi merupakan SDM yang mampu bekerja 
dengan etos kerja sangat baik, produktif. 
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KEMNAKER GELAR RAKOR PERCEPATAN PENYELENGGARAAN ULD 
KETENAGAKERJAAN 

Dalam upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang 
disabilitas, Pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 
Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang mempekerjakan 
penyandang disabilitas. 

Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, Suhartono, mengatakan 
bahwa melalui ULD akan semakin membuktikan tenaga kerja penyandang disabilitas bukan 
hanya memiliki hak, tetapi merupakan SDM yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik, 
produktif. 

"Lebih dari itu mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah 
terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen 
mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan," kata Suhartono saat 
membuka sekaligus memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan 
Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan di kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/6/2021). 

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) dan data Disnaker provinsi 
dan Kabupaten/Kota per Januari 2020, tercatat 546 perusahaan mempekerjakan penyandang 
disabilitas, dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.508 orang dari 538.518 total 
tenaga kerja yang bekerja. 

Dirjen Suhartono mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan 
akses kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas, mengingat mereka berhak 
berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan 
meningkatkan kesejahteraan ekonominya. 

Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, Suhartono(c)2021 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah diwajibkan untuk mendukung 
dan memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas. 

Dirjen Suhartono menambahkan, pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk diharapkan 
dapat memotivasi perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dan semakin terbuka 
mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang 
ketenagakerjaan. 

"Saat ini dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa 
peralatan produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun 
keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," katanya. 

Dirjen Suhartono berharap momentum Rakor percepatan penyelenggaraan ULD mampu 
mewujudkan komitmen Pemda dalam pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi para penyandang 
disabilitas, agar mereka mampu mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan atas 
dasar kesetaraan. 

Sementara Plt. Direktur Bina PTKDN, Nora Kartika Setyaningrum, dalam laporannya menyatakan 
sesuai PP Nomor 60 Tahun 2020, penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan wajib 
dilaksanakan oleh Disnaker provinsi dan kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama lintas 
sektor. 

Menurutnya, untuk mendukung percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan, 
diperlukan diseminasi informasi tentang kebijakan dan teknis penyelenggaraannya kepada 
Pemda dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. 
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"Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di Pemda 
menjadikan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, sebagai bagian dari perencanaan, 
penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah," ujarnya. 

Nora menambahkan, Rakor digelar selain sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk 
memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, juga 
bertujuan untuk memperluas akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui 
layanan ketenagakerjaan yang inklusif disabilitas. 

"Sehingga para penyandang disabilitas mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar 
kesamaan hak, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi, " katanya. 

Rakor dihadiri oleh Sekda Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, 40 peserta secara luring, dan 
215 orang secara daring yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, 
Kadisnaker, Kadissos, perwakilan APINDO, Kepala Organisasi Penyandang Disabilitas, di seluruh 
Provinsi Jawa Barat. 

[hhw]. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker memberikan apresiasi KSPI 
akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang 
legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini contoh bagus di saat sulit, kedua 
pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial dengan harmoni 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam setiap penyelesaian kasus 
ketenagakerjaan, Pemerintah selalu mendorong dialog sosial untuk mencari solusi terbaik 

negative - Putri (None) Ini (dialog sosial-red) contoh bagus, terutama di masa sulit seperti 
sekarang ini, pengusaha dan pekerja bisa dialog mengatasi kesulitan akibat kesulitan bisnis 

negative - Putri (None) Sekali lagi, kami Kemnaker selalu mendampingi pekerja dan pengusaha 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaam (Kemnaker) memberikan apresiasi kepada 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau seluruh 
anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai ritel yang 
dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. "Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan 
menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang 
legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di 
Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

 

KEMNAKER APRESIASI KSPI HENTIKAN AKSI BOIKOT INDOMARET 

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaam ( Kemnaker ) memberikan apresiasi 
kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau 



 

64 

 

seluruh anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai 
ritel yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. 

"Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini 
langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot," 
kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

Anwar Sanusi menambahkan Kemnaker juga memberikan apresiasi kepada PT Indomarco 
Prismatama yang telah mendorong pekerjanya melakukan dialog hubungan industrial secara 
bipartit hingga tercipta saling pengertian dan kesepahaman dan melahirkan kesepakatan. 

"Ini contoh bagus di saat sulit, kedua pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial dengan 
harmoni," kata Anwar Sanusi. 

Sementara Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan pihaknya tetap 
memiliki kepedulian dan sensitif terhadap hubungan industrial yang bergejolak akibat dinamika 
bisnis di masa pandemi COVID-19. 

Kemnaker lanjut Dirjen Putri, telah memfasilitasi pertemuan pihak Indomarco dengan pihak 
serikat pekerja Indomart untuk mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Dalam setiap penyelesaian kasus ketenagakerjaan, Pemerintah selalu mendorong dialog sosial 
untuk mencari solusi terbaik," kata Dirjen Putri. 

Senada dengan Sekjen, Dirjen Putri pun memberikan apresiasi kepada Indomarco dan KSPI yang 
telah mewujudkan dialog bipartit secara produktif dan mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Ini (dialog sosial-red) contoh bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan 
pekerja bisa dialog mengatasi kesulitan akibat kesulitan bisnis," kata Putri. 

Kemnaker lanjut Dirjen Putri akan selalu mendampingi serikat pekerja/serikat buruh dan 
pengusaha yang sedang dalam proses dialog agar proses dialog berjalan konstruktif. "Sekali lagi, 
kami Kemnaker selalu mendampingi pekerja dan pengusaha," katanya. 
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Judul Jajaki Kerja Sama Dengan MES, Kemnaker Kembangkan Kemandirian 
BLK Komunitas 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Kerjasama Kemnaker Dengan MES 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/445572/94/jajaki-kerja-sama-
dengan-mes-kemnaker-kembangkan-kemandirian-blk-komunitas-
1622732786 

Jurnalis Syarif Wibowo 

Tanggal 2021-06-03 22:07:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Diharapkan dari kerja sama ini, BLK Komunitas 
dapat melakukan pelatihan sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya 
dapat terserap di dunia industri dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini bisa dimulai dari pendanaan 
pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta kemitraan dengan berbagai industri maupun 
UMKM 

positive - Iggi Haruman Achsien (Sekjen MES) Diharapkan MES bisa ikut serta membantu 
Kemnaker dalam meningkatkan kapasitas kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi 
pelatihan kerja maupun kewirausahaan di pesantren 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana melakukan kerja sama dengan Masyarakat 
Ekonomi Syariah (MES) dalam mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan hingga 2020 terdapat 2.127 BLK 
Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. 

 

JAJAKI KERJA SAMA DENGAN MES, KEMNAKER KEMBANGKAN KEMANDIRIAN BLK 
KOMUNITAS 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana melakukan kerja sama dengan 
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja 
(BLK) Komunitas. Kemandirian ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan BLK Komunitas. 
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, hingga 2020, terdapat 2.127 BLK 
Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerja sama dengan berbagai stakeholder sangat 
diperlukan untuk mengembangkan program pelatihan, serta jejaring industri untuk memastikan 
kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja setempat. 

"Diharapkan dari kerja sama ini, BLK Komunitas dapat melakukan pelatihan sesuai dengan 
potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya dapat terserap di dunia industri dan 
mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha," kata Menaker Ida usai menerima audiensi 
MES di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

Menaker Ida Fauziyah sendiri menyatakan bahwa pihaknya berencana membangun kembali 
1000 BLK Komunitas pada 2021. Untuk itu, ia berharap kerja sama kemandirian BLK Komunitas 
harus segera ditindaklanjuti, salah satunya melalui Road Map BLK Komunitas. 

"Kerja sama ini bisa dimulai dari pendanaan pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta 
kemitraan dengan berbagai industri maupun UMKM," katanya didampingi Dirjen Binalatvoktas 
Kemnaker, Budi Hartawan. 

Sekjen MES, Iggi Haruman Achsien menambahkan, tujuan dari kerja sama denagn MES adalah 
penguatan kapasitas BLK Komunitas. 

"Diharapkan MES bisa ikut serta membantu Kemnaker dalam meningkatkan kapasitas 
kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi pelatihan kerja maupun kewirausahaan di 
pesantren," kata Iggi Haruman. CM (srf). 
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Judul Kemnaker Apresiasi KSPI Hentikan Aksi Boikot Indomaret 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Aksi Boikot Produk Indomaret 
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Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker memberikan apresiasi KSPI 
akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang 
legawa, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini contoh bagus di saat sulit, kedua 
pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial dengan harmoni 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam setiap penyelesaian 
kasus ketenagakerjaan, Pemerintah selalu mendorong dialog sosial untuk mencari solusi terbaik 

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ini (dialog sosial-red) contoh 
bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan pekerja bisa dialog mengatasi 
kesulitan akibat kesulitan bisnis 

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sekali lagi, kami Kemnaker 
selalu mendampingi pekerja dan pengusaha 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) memberikan apresiasi kepada 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau seluruh 
anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai ritel yang 
dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. "Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan 
menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang 
legawa, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di 
Jakarta, Kamis (3/6/2021). 
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KEMNAKER APRESIASI KSPI HENTIKAN AKSI BOIKOT INDOMARET 

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) memberikan 
apresiasi kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah 
mengimbau seluruh anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap 
Indomaret, gerai ritel yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. 

"Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini 
langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legawa, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot," 
kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

Anwar Sanusi menambahkan Kemnaker juga memberikan apresiasi kepada PT Indomarco 
Prismatama yang telah mendorong pekerjanya melakukan dialog hubungan industrial secara 
bipartit hingga tercipta saling pengertian dan kesepahaman dan melahirkan kesepakatan. 

"Ini contoh bagus di saat sulit, kedua pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial dengan 
harmoni," kata Anwar Sanusi. 

Sementara Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan pihaknya tetap 
memiliki kepedulian dan sensitif terhadap hubungan industrial yang bergejolak akibat dinamika 
bisnis di masa pandemi COVID-19. 

Kemnaker, lanjut Dirjen Putri, telah memfasilitasi pertemuan pihak Indomarco dengan pihak 
serikat pekerja Indomart untuk mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Dalam setiap penyelesaian kasus ketenagakerjaan, Pemerintah selalu mendorong dialog sosial 
untuk mencari solusi terbaik," kata Dirjen Putri. 

Senada dengan Sekjen, Dirjen Putri pun memberikan apresiasi kepada Indomarco dan KSPI yang 
telah mewujudkan dialog bipartit secara produktif dan mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Ini (dialog sosial-red) contoh bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan 
pekerja bisa dialog mengatasi kesulitan akibat kesulitan bisnis," kata Putri. 

Kemnaker, lanjut Dirjen Putri akan selalu mendampingi serikat pekerja/serikat buruh dan 
pengusaha yang sedang dalam proses dialog agar proses dialog berjalan konstruktif. 

"Sekali lagi, kami Kemnaker selalu mendampingi pekerja dan pengusaha," kata Putri.( (ikl/jpnn) 
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?. 
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Judul Kemnaker Gelar Rakor Percepatan Penyelenggaraan ULD 
Ketenagakerjaan 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Rakor Percepatan Penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/445558/94/kemnaker-gelar-
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Jurnalis Syarif Wibowo 

Tanggal 2021-06-03 21:55:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK)) Lebih dari itu 
mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah terhadap 
reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen mewujudkan 
dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK)) Saat ini dunia 
usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa peralatan produksi 
atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun keberlanjutan kerja para 
penyandang disabilitas 

neutral - Nora Kartika Setyaningrum (Plt. Direktur Bina PTKDN) Hal ini penting untuk 
memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di pemda menjadikan layanan disabilitas 
bidang ketenagakerjaan, sebagai bagian dari perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi 
kebijakan dan program pembangunan daerah 

neutral - Nora Kartika Setyaningrum (Plt. Direktur Bina PTKDN) Sehingga para penyandang 
disabilitas mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar kesamaan hak, kesetaraan, 
dan tanpa diskriminasi 

 

Ringkasan 

Dalam upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang 
disabilitas, pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 
Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang mempekerjakan 
penyandang disabilitas. Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, 
Suhartono, mengatakan bahwa melalui ULD akan semakin membuktikan tenaga kerja 
penyadang disabilitas bukan hanya memiliki hak, tetapi merupakan SDM yang mampu bekerja 
dengan etos kerja sangat baik, dan produktif. 
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KEMNAKER GELAR RAKOR PERCEPATAN PENYELENGGARAAN ULD 
KETENAGAKERJAAN 

BANDUNG - Dalam upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi 
penyandang disabilitas, pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan 
Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang 
mempekerjakan penyandang disabilitas. 

Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, Suhartono, mengatakan 
bahwa melalui ULD akan semakin membuktikan tenaga kerja penyadang disabilitas bukan hanya 
memiliki hak, tetapi merupakan SDM yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik, dan 
produktif. 

"Lebih dari itu mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah 
terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen 
mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan," kata Suhartono saat 
membuka sekaligus memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan 
Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/6/2021). 

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) dan data Disnaker provinsi 
dan kabupaten/kota per Januari 2020, tercatat 546 perusahaan mempekerjakan penyandang 
disabilitas, dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.508 orang dari 538.518 total 
tenaga kerja yang bekerja. 

Suhartono mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan akses 
kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas, mengingat mereka berhak berpartisipasi 
dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan 
kesejahteraan ekonominya. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah diwajibkan untuk mendukung 
dan memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas. 

Dia menambahkan, pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk diharapkan dapat 
memotivasi perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dan semakin terbuka 
mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang 
ketenagakerjaan. 

"Saat ini dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa 
peralatan produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun 
keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," katanya. 

Untuk itu diharapkan momentum rakor percepatan penyelenggaraan ULD mampu mewujudkan 
komitmen Pemda dalam pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi para penyandang disabilitas, 
agar mereka mampu mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan atas dasar 
kesetaraan. 

Sementara Plt. Direktur Bina PTKDN, Nora Kartika Setyaningrum, dalam laporannya menyatakan 
sesuai PP Nomor 60 Tahun 2020, penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan wajib 
dilaksanakan oleh Disnaker provinsi dan kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama lintas 
sektor. 

Menurutnya, untuk mendukung percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan, 
diperlukan diseminasi informasi tentang kebijakan dan teknis penyelenggaaannya kepada pemda 
dengan melibatkan kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. 
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"Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di pemda 
menjadikan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, sebagai bagian dari perencanaan, 
penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah," ujarnya. 

Ia menambahkan, rakor digelar selain sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk memberikan 
pelayanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, juga bertujuan untuk 
memperluas akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui layanan 
ketenagakerjaan yang inklusif disabilitas. 

"Sehingga para penyandang disabilitas mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar 
kesamaan hak, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi, " katanya. 

Rakor dihadiri oleh Sekda Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, 40 peserta secara luring, dan 
215 orang secara daring yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, 
Kadisnaker, Kadissos, perwakilan APINDO, Kepala Organisasi Penyandang Disabilitas, di seluruh 
Provinsi Jawa Barat. CM (srf). 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana melakukan kerja sama dengan Masyarakat 
Ekonomi Syariah (MES) dalam mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan hingga 2020 terdapat 2.127 BLK 
Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. 

 

KEMENAKER BAKAL GANDENG MES, INI TUJUANNYA 

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) tengah menjajaki kerja sama dengan 
Masyarakat Ekonomi Syariah ( MES ) dalam mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja 
(BLK) Komunitas. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, hingga 2020 terdapat 2.127 BLK Komunitas 
yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Ida, kerja sama dengan berbagai stakeholder 
sangat diperlukan. 

Hal ini tentunya dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya mengembangkan program 
pelatihan, serta jejaring industri untuk memastikan kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan 
pasar kerja setempat. 

"(Penjajakan kerja sama) ini diharapkan BLK Komunitas dapat melakukan pelatihan sesuai 
dengan potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya dapat terserap di dunia industri dan 
mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha," kata Ida melalui siaran pers Kamis 
(3/6/2021). 

Ida mengungkapkan, pihaknya berencana membangun kembali 1.000 BLK Komunitas pada 
tahun 2021. Maka dari itu, ia berharap kerja sama kemandirian BLK Komunitas harus segera 
ditindaklanjuti, salah satunya melalui Road Map BLK Komunitas. 

"Kerja sama ini bisa dimulai dari pendanaan pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta 
kemitraan dengan berbagai industri maupun UMKM," kata Ida. 
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Sekjen MES, Iggi Haruman Achsien, menambahkan, tujuan dari kerja sama Kemenaker dengan 
MES adalah penguatan kapasitas BLK Komunitas. Iggi berharap kerja sama dengan MES dapat 
meningkatkan kemampuan wirausaha, utamanya di tingkat pesantren. 

"Diharapkan MES bisa ikut serta membantu Kemenaker dalam meningkatkan kapasitas 
kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi pelatihan kerja maupun kewirausahaan di 
pesantren," kata Iggi. 
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Judul BP2MI Kawal Pemulangan PMI Sakit Korban TPPO dari Suriah, Hingga 
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Kategori Ditjen Binapenta 
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negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Untuk kasus TPPO BP2MI telah meneruskan kasus 
ini ke Bareskrim POLRI untuk dilakukan penyelidikan karena sesuai UU No. 18/2017 tentang 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 86, tindakan tersebut dapat diancam pidana 
penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 15 Miliar rupiah bagi orang yang 
menempatkan Calon PMI ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup 

 

Ringkasan 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) mengawal langsung kepulangan satu 
Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) sakit atas nama Sumardianti ke daerah asal di Dusun Sumber 
Gempol Kabupaten Malang Jawa Timur. Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa 
Dan Timur Tengah, Hadi Wahyuningrum mengawal kepulangan PMI dan menyerahkan langsung 
kepada Keluarga di Malang, yang disaksikan Kepala UPT BP2MI Surabaya, Happy Mei Ardeni, 
Kepala Bidang Penta Kerja, Disnaker Kabupaten Malang, Rahmat Yuniman dan Edi Susilo Kaur 
Kesra Desa Pagelaran Kabupaten Malang, Kamis 3 Juni 2021. 

 

BP2MI KAWAL PEMULANGAN PMI SAKIT KORBAN TPPO DARI SURIAH, HINGGA KE 
KELUARGA DI MALANG 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) mengawal langsung kepulangan satu 
Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) sakit atas nama Sumardianti ke daerah asal di Dusun Sumber 
Gempol Kabupaten Malang Jawa Timur. 

Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa Dan Timur Tengah, Hadi 
Wahyuningrum mengawal kepulangan PMI dan menyerahkan langsung kepada Keluarga di 
Malang, yang disaksikan Kepala UPT BP2MI Surabaya, Happy Mei Ardeni, Kepala Bidang Penta 



 

75 

 

Kerja, Disnaker Kabupaten Malang, Rahmat Yuniman dan Edi Susilo Kaur Kesra Desa Pagelaran 
Kabupaten Malang, Kamis 3 Juni 2021. 

Hadi Wahyuningrum mengatakan, PMI Sumardianti merupakan salah satu korban Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO) yang diberangkatkan ke Suriah secara nonprosedural. Sebab, Suriah 
adalah salah satu negara yang dilarang untuk penempatan Calon PMI berdasarkan Surat 
Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan no. KEP. 157/PPTK/VIII/2011 tertanggal 9 Agustus 
2011 mengenai penghentian pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Negara Suriah 
untuk bekerja pada sektor Penata Laksana Rumah tngga (PLRT) terhitung tanggal 5 September 
2011. 

Serta Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tanggal 
26 Mei 2015 Tentang Penghentian dan pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada 
Pengguna Perseorangan di Negara-Negara kawasan Timur Tengah, termasuk Suriah. 

Hadi Wahyuningrum menambahkan, pada Jumat 28 Mei 2021 di Bandara Soekarno Hatta, 
Tangerang Banten, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menjemput langsung pemulangan sebanyak 
22 PMI repatriasi korban TPPO dari Damascus, Suriah. Sesuai protokol kesehatan semua PMI 
harus menjalani karantina selama 5 hari di Wisma Atlet. 

"Untuk kasus TPPO BP2MI telah meneruskan kasus ini ke Bareskrim POLRI untuk dilakukan 
penyelidikan karena sesuai UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
Pasal 86, tindakan tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling 
banyak 15 Miliar rupiah bagi orang yang menempatkan Calon PMI ke negara tertentu yang 
dinyatakan tertutup," ujarnya. 

Ditempat terpisah melalui sambungan video call, Kepala BP2MI Benny Rhamdani memberikan 
semangat kepada PMI Sumardianti supaya cepat sehat. 

Untuk perawatan lanjutan di Malang, pemerintah telah menyiapkan fasilitasi kesehatan rujukan 
ke rumah sakit. 

Selanjutnya Kaur Kesra Desa Pagelaran Kabupaten Malang, Edi Susilo mengucapkan terimakasih 
kepada Kepala BP2MI yang telah memfasilitasi pemulangan warganya dengan selamat dan 
meharapkan BP2MI dapat melaksanakan sosialisasi sampai ke desa agar masyarakat mengerti 
prosedur bekerja ke luar negeri secara benar dan migrasi yang aman. ***. 
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Narasumber 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker) Lebih 
dari itu mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit dan nilai tambah 
terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen 
mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker) Saat 
ini dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa peralatan 
produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun keberlanjutan kerja 
para penyandang disabilitas 

neutral - Nora Kartika Setyaningrum (Pelaksana tugas Direktur Bina PTKDN) Ini penting untuk 
memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di Pemda menjadikan layanan disabilitas 
bidang ketenagakerjaan, sebagai bagian dari perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi 
kebijakan dan program pembangunan daerah 

neutral - Nora Kartika Setyaningrum (Pelaksana tugas Direktur Bina PTKDN) Sehingga para 
penyandang disabilitas mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar kesamaan hak, 
kesetaraan, dan tanpa diskriminasi 

 

Ringkasan 

Dalam upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang 
disabilitas, Pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 
Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang mempekerjakan 
penyandang disabilitas. Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker 
Suhartono mengatakan, melalui ULD akan semakin membuktikan tenaga kerja penyadang 
disabilitas bukan hanya memiliki hak, tetapi merupakan SDM yang mampu bekerja dengan etos 
kerja sangat baik, dan produktif. 



 

77 

 

DUKUNG KESETARAAN KAUM DIFABEL, KEMENAKER PERCEPAT ULD 
KETENAGAKERJAAN 

BANDUNG, - Dalam upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi 
penyandang disabilitas, Pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan 
Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang 
mempekerjakan penyandang disabilitas. 

Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker Suhartono mengatakan, 
melalui ULD akan semakin membuktikan tenaga kerja penyadang disabilitas bukan hanya 
memiliki hak, tetapi merupakan SDM yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik, dan 
produktif. 

"Lebih dari itu mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit dan nilai 
tambah terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang 
berkomitmen mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan," kata 
Suhartono melalui siaran pers, Kamis (3/6/2021). 

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) dan data Disnaker provinsi 
dan Kabupaten/Kota per Januari 2020, tercatat 546 perusahaan mempekerjakan penyandang 
disabilitas, dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.508 orang dari 538.518 total 
tenaga kerja yang bekerja. 

Suhartono mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan akses 
kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas, mengingat mereka berhak berpartisipasi 
dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan 
kesejahteraan ekonominya. 

Suhartono menambahkan, pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk diharapkan dapat 
memotivasi perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dan semakin terbuka 
mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang 
ketenagakerjaan. 

"Saat ini dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa 
peralatan produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun 
keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," kata dia. 

Pelaksana tugas Direktur Bina PTKDN, Nora Kartika Setyaningrum, menyatakan, sesuai PP Nomor 
60 Tahun 2020, penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan wajib dilaksanakan oleh Disnaker 
provinsi dan kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama lintas sektor. 

Menurut dia, untuk mendukung percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan, 
diperlukan diseminasi informasi tentang kebijakan dan teknis penyelenggaaannya kepada Pemda 
dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. 

"Ini penting untuk memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di Pemda menjadikan 
layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, sebagai bagian dari perencanaan, penyelenggaraan, 
dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah," ujar Nora. 

Nora bilang, percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
memberi pelayanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Selain itu, juga 
bertujuan memperluas akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui layanan 
ketenagakerjaan yang inklusif disabilitas. "Sehingga para penyandang disabilitas mampu 
berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar kesamaan hak, kesetaraan, dan tanpa 
diskriminasi," kata dia. 
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neutral - Suhartono (Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 
(Binaperta) dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemenaker) Penyandang disabilitas bukan 
hanya memiliki hak. Lebih dari itu, mempekerjakan mereka mampu memberikan benefit atau 
nilai tambah terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan 

neutral - Suhartono (Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 
(Binaperta) dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemenaker) Mereka berhak berpartisipasi 
dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan 
kesejahteraan ekonominya 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 
(Binaperta) dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemenaker) Saat ini, dunia usaha sangat 
memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa peralatan produksi atau peralatan 
kerja. Hal ini guna membantu keberlanjutan usaha maupun keberlanjutan kerja para 
penyandang disabilitas 

neutral - Suhartono (Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 
(Binaperta) dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemenaker) Tujuannya agar mereka mampu 
mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan atas dasar kesetaraan 

neutral - Nora Kartika Setyaningrum (Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Bina Penempatan Tenaga 
Kerja Dalam Negeri (PTKDN)) Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman semua pemangku 
kebijakan di pemda agar menjadikan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan sebagai bagian 
dari perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan 
daerah 

neutral - Nora Kartika Setyaningrum (Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Bina Penempatan Tenaga 
Kerja Dalam Negeri (PTKDN)) Sehingga para penyandang disabilitas mampu berpartisipasi 
sebagai warga negara atas dasar kesamaan hak, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya membuktikan tenaga kerja penyandang 
disabilitas sebagai sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat 
baik dan produktif. Upaya tersebut akan dibuktikan Kemnaker melalui unit layanan disabilitas 
(ULD). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 
(Binaperta) dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemenaker Suhartono. 

 

LEWAT ULD, KEMENAKER BUKTIKAN PENYANDANG DISABILITAS MILIKI ETOS 
KERJA BAIK 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya membuktikan tenaga kerja penyandang 
disabilitas sebagai sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat 
baik dan produktif. 

Upaya tersebut akan dibuktikan Kemnaker melalui unit layanan disabilitas (ULD). Hal ini 
disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binaperta) dan 
Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemenaker Suhartono. 

" Penyandang disabilitas bukan hanya memiliki hak. Lebih dari itu, mempekerjakan mereka 
mampu memberikan benefit atau nilai tambah terhadap reputasi, prestise, dan nama baik 
perusahaan," ujar Suhartono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis 
(3/6/2021). 

Keuntungannya, lanjut dia, perusahaan akan dianggap sebagai entitas yang berkomitmen 
mewujudkan dunia kerja inklusif dalam penghormatan asas kesetaraan. 

Pernyataan tersebut disampaikan Suhartono dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan 
Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis. 

Melalui rakor itu, Kemenaker berupaya melakukan percepatan penyelenggaraan ULD Bidang 
Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja maupun pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang 
disabilitas. 

Adapun tujuannya untuk mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi 
penyandang disabilitas. 

Suhartono menjelaskan, berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) dan 
data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) provinsi, kabupaten dan kota per Januari 2020, tercatat 546 
perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 4.508 orang dari 538.518 total 
tenaga kerja yang bekerja. 

Dari data tersebut, ia mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan 
akses kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. 

"Mereka berhak berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai 
kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya," ucap Suhartono. 

Ia menambahkan, pemerintah bahkan diwajibkan mendukung dan mengapresiasi dunia usaha 
yang mempekerjakan para penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Undang-undang (UU) 
Nomor 8 Tahun 2016. 
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Suhartono pun berharap, pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk dapat memotivasi 
perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dalam mewujudkan lapangan kerja untuk 
para penyandang disabilitas. 

Tak hanya itu, imbuhnya, perusahaan diharapkan pula bisa semakin terbuka untuk mewujudkan 
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. 

"Saat ini, dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa 
peralatan produksi atau peralatan kerja. Hal ini guna membantu keberlanjutan usaha maupun 
keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," kata dia. 

Terkait rakor, ia berharap percepatan penyelenggaraan ULD mampu mewujudkan komitmen 
pemerintah daerah (pemda) dalam pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi para penyandang 
disabilitas. 

"Tujuannya agar mereka mampu mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan 
atas dasar kesetaraan," imbuh Suhartono. 

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja 
Dalam Negeri (PTKDN) Nora Kartika Setyaningrum mengatakan, diperlukan diseminasi informasi 
tentang kebijakan dan teknis penyelenggaraan untuk mendukung percepatan penyelenggaraan 
ULD Bidang Ketenagakerjaan. 

Diseminasi tersebut ditujukan kepada pemda dengan melibatkan kementerian, lembaga, serta 
pemangku kepentingan terkait. 

"Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di pemda agar 
menjadikan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari perencanaan, 
penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan daerah," ujar Nora. 

Ia menjelaskan, penyelenggaraan ULD bidang ketenagakerjaan wajib dilaksanakan oleh disnaker 
provinsi dan kabupaten atau kota. 

Penyelenggaraan itu juga membutuhkan kerja sama lintas sektor sesuai dengan laporan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020. 

Lebih lanjut Nora menambahkan, rakor digelar untuk memperluas akses dan kesempatan kerja 
bagi penyandang disabilitas melalui layanan ketenagakerjaan secara inklusif. 

Rakor merupakan bentuk peningkatan kesadaran untuk memberikan pelayanan ketenagakerjaan 
yang inklusif bagi penyandang disabilitas. 

"Sehingga para penyandang disabilitas mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar 
kesamaan hak, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi," kata Nora. 

Untuk diketahui, dalam rakor tersebut turut dihadiri beberapa pejabat daerah, yaitu Sekretaris 
Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja dan 40 peserta secara luar jaringan (luring). 

Hadir pula peserta sebanyak 215 orang secara daring yang terdiri dari Sekda, Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda), Kepala Disnaker, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), perwakilan Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo), serta Kepala Organisasi Penyandang Disabilitas di seluruh Provinsi Jabar. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan, perselisihan antara serikat pekerja dengan PT 
Indomarco Prismatama atau Indomaret bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah mufakat. 
Sehingga, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, kasus 
pidana yang dialami karyawan Indomaret Anwar Bessy juga akan diselesaikan di luar proses 
hukum. 

 

KEMNAKER SEBUT KASUS PEKERJA VS MANAJEMEN INDOMARET SELESAI DAMAI 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan, perselisihan antara serikat pekerja dengan PT 
Indomarco Prismatama atau Indomaret bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah mufakat. 

Sehingga, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, kasus 
pidana yang dialami karyawan Indomaret Anwar Bessy juga akan diselesaikan di luar proses 
hukum. 

“Alhamdulillah, melalui sebuah satu dialog yang sangat panjang diantara teman-teman mediator 
dikoordinir Ibu Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker ada kesepakatan bahwa persoalan hukum itu 
bisa dicabut,” kata Anwar saat jumpa pers di Kuningan pada Kamis, 3 Juni 2021. 

Selain itu, Anwar menyebut manajemen Indomarco selaku pengelola ritel Indomaret juga 
memiliki itikad baik. Untuk melakukan musyawarah mufakat guna mencari alternatif dengan 
mempekerjakan kembali Anwar Bessy. 

“Kami harap kedua belah pihak baik pekerja atau pihak Indomarco kita dorong untuk terus 
mengedepankan dialog,” ujarnya. 

Menurut dia, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan ingin kelembagaan tripartit 
betul-betul menjadi sebuah mekanisme efektif, untuk menyelesaikan persoalan antara PT 
Indomarco dengan serikat pekerja. 
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“Pada intinya, Kemnaker terus mendorong antara serikat pekerja dengan manajemen untuk 
menyelesaikan persoalan perusahaan dengan mendepankan musyawarah mufakat, untuk 
mencari solusi terbaik,” jelas dia. 

Sementara Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro 
Putri mengatakan, pihaknya sebagai lembaga eksekutif tentu tidak bisa intervensi pengadilan 
dalam kasus pidana yang dilakukan Anwar Bessy. Namun, pihaknya terus mendorong upaya 
dialog. 

“Kami dari eksekutif tidak bisa ikut campur urusan pengadilan yudikatif. Tapi, kami dorong dialog 
yang produktif antara serikat pekerja dengan perusahan. Karena, mereka selama ini belum 
pernah dialog untuk mencari jalan terbaik,” katanya. 

 

 

 

  



 

83 

 

Judul KSPI Sebut Belum Ada Kepastian Mekanisme PHK Karyawan Giant 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/03/203200926/kspi-sebut-
belum-ada-kepastian-mekanisme-phk-karyawan-giant 

Jurnalis Kiki Safitri 

Tanggal 2021-06-03 20:32:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Perihal perkembangan dari kasus rencana penutupan Giant 
sebagai salah satu unit usaha Hero Group akhir bulan Juli 2021, belum ada kepastian waktu 
serta menaknisme terkait rencana PHK pekerja 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Belum ada kesepakatan dan kepastian yang meliputi berapa 
jumlah orang yang akan ditempatkan di Hero, di Guardian, dan di IKEA. Bagaimana mekanisme 
penempatannya, tentu ASPEK Indonesia, KSPI, dan serikat pekerja tidak setuju jika pekerja 
harus mendaftar ulang dengan sistem seleksi 

positive - Diky Risbianto (Head of Corporate & Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk) Kami 
sepenuhnya berupaya untuk memperlakukan seluruh karyawan dengan penuh empati dan rasa 
hormat di masa perubahan portofolio ini. Kami juga akan memberikan karyawan yang terdampak 
akan diberikan kompensasi di atas jumlah yang direkomendasikan di UU Cipta Kerja 

positive - Diky Risbianto (Head of Corporte and Consumer Affair PT Hero Supermatket Tbk) Ini 
merupakan ungkapan terima kasih kami atas dukungan mereka selama ini serta untuk 
membantu transisi mereka menuju kesempatan kerja yang baru 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) meminta manajemen PT Hero Supermarket Tbk 
untuk memberikan kepastian terhadap nasib pekerja di Giant, setelah perusahaan berencana 
menutup seluruh gerai mulai akhir Juli 2021. Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, hingga 
saat ini pihak manajemen Hero Group belum memberikan kepastian terkait waktu dan 
mekanisme PHK kepada para pekerja Giant di seluruh Indonesia. 
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KSPI SEBUT BELUM ADA KEPASTIAN MEKANISME PHK KARYAWAN GIANT 

JAKARTA, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) meminta manajemen PT Hero 
Supermarket Tbk untuk memberikan kepastian terhadap nasib pekerja di Giant, setelah 
perusahaan berencana menutup seluruh gerai mulai akhir Juli 2021. 

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, hingga saat ini pihak manajemen Hero Group belum 
memberikan kepastian terkait waktu dan mekanisme PHK kepada para pekerja Giant di seluruh 
Indonesia. 

"Perihal perkembangan dari kasus rencana penutupan Giant sebagai salah satu unit usaha Hero 
Group akhir bulan Juli 2021, belum ada kepastian waktu serta menaknisme terkait rencana PHK 
pekerja," ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers, Kamis (3/6/2021). 

Said menjelaskan, terkait rencana relokasi perkerja di lini usaha Hero Group lainnya seperti 
Guardian, Hero Supermarket, dan IKEA juga belum dipastikan mekanismenya oleh pihak 
manajemen. Demikian juga dengan besaran pesangon yang akan diterima buruh yang terkena 
PHK. 

Di sisi lain, Said mengungkapkan pihaknya tidak setuju jika perusahaan mempersyaratkan 
pekerja yang direlokasi ke lini bisnis Hero harus mendaftar ulang, mengikuti seleksi, dan memulai 
kerja dari nol lagi. 

"Belum ada kesepakatan dan kepastian yang meliputi berapa jumlah orang yang akan 
ditempatkan di Hero, di Guardian, dan di IKEA. Bagaimana mekanisme penempatannya, tentu 
ASPEK Indonesia, KSPI, dan serikat pekerja tidak setuju jika pekerja harus mendaftar ulang 
dengan sistem seleksi," ungkap dia. 

Said menjelaskan, perusahaan tentunya bisa menilai kinerja pekerjanya yang selama puluhan 
tahun mengabdi di perusahaan. Ia juga berharap pekerja dengan masa kerja yang cukup lama 
bisa langsung disalurkan ke lini bisnis lain Hero Group. 

Selain kejelasan nilai pesangon, kompensasi dan nilai hak pekerja lainnya, Said berharap 
perusahaan untuk bertindak sesuai dengan perjanjian kerja antara buruh dengan manajemen. 

Ia juga mengimbau manajemen Hero Group untuk melakukan perundingan dengan karyawan 
Giant secara terjadwal guna mendapatkan solusi terbaik. 

Sementara itu, Head of Corporate & Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk Diky Risbianto 
sebelumnya memastikan, seluruh karyawan Giant yang terdampak akan mendapatkan 
kompensasi yang pantas di luar ketentuan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. 

"Kami sepenuhnya berupaya untuk memperlakukan seluruh karyawan dengan penuh empati dan 
rasa hormat di masa perubahan portofolio ini. Kami juga akan memberikan karyawan yang 
terdampak akan diberikan kompensasi di atas jumlah yang direkomendasikan di UU Cipta Kerja," 
ucapnya Selasa (25/5/2021). 

Pemberian kompensasi di atas regulasi pemerintah tersebut sebagai ungkapan atau apresiasi 
perusahaan terhadap seluruh karyawan Giant yang telah mendedikasikan dan turut membantu 
masa peralihan bisnis tersebut. 

"Ini merupakan ungkapan terima kasih kami atas dukungan mereka selama ini serta untuk 
membantu transisi mereka menuju kesempatan kerja yang baru," kata dia. 

. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Diharapkan dari kerja sama ini, BLK Komunitas 
dapat melakukan pelatihan sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya 
dapat terserap di dunia industri dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini bisa dimulai dari pendanaan 
pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta kemitraan dengan berbagai industri maupun 
UMKM 

positive - Iggi Haruman Achsien (Sekjen MES) Diharapkan MES bisa ikut serta membantu 
Kemnaker dalam meningkatkan kapasitas kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi 
pelatihan kerja maupun kewirausahaan di pesantren 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana melakukan kerja sama dengan Masyarakat 
Ekonomi Syariah (MES) dalam mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan hingga 2020 terdapat 2.127 BLK 
Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. 

 

JAJAKI KERJA SAMA DENGAN MES, KEMNAKER KEMBANGKAN KEMANDIRIAN BLK 
KOMUNITAS 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berencana melakukan kerja sama dengan 
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja 
(BLK) Komunitas. Kemandirian ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan BLK Komunitas. 
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, hingga 2020, terdapat 2.127 BLK 
Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerja sama dengan berbagai stakeholder sangat 
diperlukan untuk mengembangkan program pelatihan, serta jejaring industri untuk memastikan 
kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja setempat. 

"Diharapkan dari kerja sama ini, BLK Komunitas dapat melakukan pelatihan sesuai dengan 
potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya dapat terserap di dunia industri dan 
mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha," kata Menaker Ida usai menerima audiensi 
MES di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis (3/6). 

Menaker Ida Fauziyah sendiri menyatakan bahwa pihaknya berencana membangun kembali 
1000 BLK Komunitas pada tahun 2021. Untuk itu, ia berharap kerja sama kemandirian BLK 
Komunitas harus segera ditindaklanjuti, salah satunya melalui Road Map BLK Komunitas. 

"Kerja sama ini bisa dimulai dari pendanaan pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta 
kemitraan dengan berbagai industri maupun UMKM," kata Menaker Ida yang didampingi Dirjen 
Binalatvoktas Kemnaker, Budi Hartawan. 

Sekjen MES, Iggi Haruman Achsien, menambahkan, tujuan dari kerja sama denagn MES adalah 
penguatan kapasitas BLK Komunitas. 

"Diharapkan MES bisa ikut serta membantu Kemnaker dalam meningkatkan kapasitas 
kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi pelatihan kerja maupun kewirausahaan di 
pesantren," kata Iggi Haruman. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga setiap lulusan BLK Komunitas dapat 
terserap di dunia industri. Kerja sama ini juga diharapkan dapat mendorong minat masyarakat 
untuk berwirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini Kemenaker bahkan berencana 
membangun kembali 1.000 BLK yang direncanakan rampung pada 2021 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama bisa dimulai dari pendanaan 
pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan, serta kemitraan dengan berbagai industri maupun 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 

positive - Iggi Haruman Achsien (Sekretaris Jenderal (Sekjen) MES) Kami (MES) berharap bisa 
membantu Kemenaker dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan BLK Komunitas, baik dari 
sisi pelatihan kerja maupun kewirausahaan di pesantren 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kerja sama antara Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) diharapkan dapat 
membuat Badan Latihan Kerja (BLK) Komunitas memberikan pelatihan sesuai dengan potensi 
daerah masing-masing. 

 

MENAKER HARAP KERJA SAMA KEMENAKER DENGAN MES DORONG MINAT 
MASYARAKAT BERWIRASWASTA 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kerja sama antara Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) diharapkan dapat 
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membuat Badan Latihan Kerja (BLK) Komunitas memberikan pelatihan sesuai dengan potensi 
daerah masing-masing. 

"Sehingga setiap lulusan BLK Komunitas dapat terserap di dunia industri. Kerja sama ini juga 
diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha," kata Ida dalam 
keterangan tertulisnya, Kamis (3/6/2021). 

Pernyataan itu disampaikan Ida menyusul rencana Kemenaker untuk melakukan kerja sama 
dengan MES dalam mengembangkan kemandirian BLK Komunitas yang berlangsung saat proses 
audiensi di Kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis. 

Dalam audiensi tersebut, Ida didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan Vokasi 
dan Produktivitas (Binalatvoktas) Kemnaker Budi Hartawan. 

Kemandirian itu, jelas Ida, sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan BLK Komunitas di 
setiap daerah. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email Ida memaparkan, hingga tahun 2020, terdapat 2.125 BLK Komunitas yang 
tersebar di seluruh Indonesia. 

Menurutnya, kerja sama dengan berbagai stakeholder merupakan hal yang krusial untuk 
mengembangkan program pelatihan serta jejaring industri guna memastikan kesesuaian 
pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja setempat. 

"Saat ini Kemenaker bahkan berencana membangun kembali 1.000 BLK yang direncanakan 
rampung pada 2021," ungkap Ida. 

Untuk itu, dia berharap kerja sama kemandirian tersebut bisa segera ditindaklanjuti. Salah 
satunya melalui roadmap BLK Komunitas. 

"Kerja sama bisa dimulai dari pendanaan pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan, serta 
kemitraan dengan berbagai industri maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," 
harapnya. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MES Iggi Haruman Achsien mengatakan, tujuan dari 
kerja sama kedua belah pihak itu adalah penguatan kapasitas BLK Komunitas. 

"Kami (MES) berharap bisa membantu Kemenaker dalam meningkatkan kapasitas dan 
kemampuan BLK Komunitas, baik dari sisi pelatihan kerja maupun kewirausahaan di pesantren," 
jelas Iggi. 
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Narasumber 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK)) Lebih dari itu 
mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah terhadap 
reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen mewujudkan 
dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK)) Saat ini dunia 
usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa peralatan produksi 
atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun keberlanjutan kerja para 
penyandang disabilitas 

neutral - Nora Kartika Setyaningrum (Plt. Direktur Bina PTKDN) Hal ini penting untuk 
memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di Pemda menjadikan layanan disabilitas 
bidang ketenagakerjaan, sebagai bagian dari perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi 
kebijakan dan program pembangunan daerah 

neutral - Nora Kartika Setyaningrum (Plt. Direktur Bina PTKDN) Sehingga para penyandang 
disabilitas mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar kesamaan hak, kesetaraan, 
dan tanpa diskriminasi 

 

Ringkasan 

Dalam upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang 
disabilitas, pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 
Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang mempekerjakan 
penyandang disabilitas. Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, 
Suhartono, mengatakan bahwa melalui ULD akan semakin membuktikan tenaga kerja 
penyadang disabilitas bukan hanya memiliki hak, tetapi merupakan SDM yang mampu bekerja 
dengan etos kerja sangat baik, produktif. 
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KEMNAKER GELAR RAKOR PERCEPATAN PENYELENGGARAAN ULD 
KETENAGAKERJAAN 

Jakarta - Dalam upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi 
penyandang disabilitas, pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan 
Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang 
mempekerjakan penyandang disabilitas. 

Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, Suhartono, mengatakan 
bahwa melalui ULD akan semakin membuktikan tenaga kerja penyadang disabilitas bukan hanya 
memiliki hak, tetapi merupakan SDM yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik, 
produktif. 

"Lebih dari itu mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah 
terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen 
mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan," kata Suhartono saat 
membuka sekaligus memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan 
Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan di kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/6/2021). 

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) dan data Disnaker provinsi 
dan Kabupaten/Kota per Januari 2020, tercatat 546 perusahaan mempekerjakan penyandang 
disabilitas, dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.508 orang dari 538.518 total 
tenaga kerja yang bekerja. 

Dirjen Suhartono mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan 
akses kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas, mengingat mereka berhak 
berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan 
meningkatkan kesejahteraan ekonominya. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah diwajibkan untuk mendukung 
dan memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas. 

Dirjen Suhartono menambahkan, pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk diharapkan 
dapat memotivasi perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dan semakin terbuka 
mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang 
ketenagakerjaan. 

"Saat ini dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa 
peralatan produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun 
keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," katanya. 

Dirjen Suhartono berharap momentum Rakor percepatan penyelenggaraan ULD mampu 
mewujudkan komitmen Pemda dalam pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi para penyandang 
disabilitas, agar mereka mampu mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan atas 
dasar kesetaraan. 

Sementara Plt. Direktur Bina PTKDN, Nora Kartika Setyaningrum, dalam laporannya menyatakan 
sesuai PP Nomor 60 Tahun 2020, penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan wajib 
dilaksanakan oleh Disnaker provinsi dan kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama lintas 
sektor. 

Menurutnya, untuk mendukung percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan, 
diperlukan diseminasi informasi tentang kebijakan dan teknis penyelenggaaannya kepada Pemda 
dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. 
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"Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di Pemda 
menjadikan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, sebagai bagian dari perencanaan, 
penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah," ujarnya. 

Nora menambahkan, Rakor digelar selain sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk 
memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, juga 
bertujuan untuk memperluas akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui 
layanan ketenagakerjaan yang inklusif disabilitas. 

"Sehingga para penyandang disabilitas mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar 
kesamaan hak, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi, " katanya. 

Rakor dihadiri oleh Sekda Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, 40 peserta secara luring, dan 
215 orang secara daring yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, 
Kadisnaker, Kadissos, perwakilan APINDO, Kepala Organisasi Penyandang Disabilitas, di seluruh 
Provinsi Jawa Barat. 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengarahkan agar para pekerja korban 
pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tutupnya gerai Giant dapat menerima pelatihan di 
berbagai balai latihan kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan. Menaker memberikan 
arahan itu kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) 
Kemenaker Indah Anggoro Putri. 

 

MENAKER ARAHKAN PEKERJA GIANT DAPAT TERIMA PELATIHAN DI BLK 

JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengarahkan agar para pekerja 
korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tutupnya gerai Giant dapat menerima pelatihan 
di berbagai balai latihan kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan. Menaker memberikan 
arahan itu kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) 
Kemenaker Indah Anggoro Putri. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen dan Dirjen Bina Pelatihan untuk 
mengundang teman-teman pekerja mantan Giant untuk mengikuti pelatihan di balai-balai latihan 
kerja Kemenaker," kata Putri dalam diskusi dengan media terkait isu terkini ketenagakerjaan di 
Jakarta, Kamis (3/6). 

Selain itu terdapat alternatif para pekerja itu dapat mengikuti Program Tenaga Kerja Mandiri 
yang ada di Kemenaker. "Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari 
Giant walaupun mereka mendapatkan hak," tambah Putri. 

Sebelumnya, pihak PT Hero Supermarket memutuskan untuk menutup gerai Giant di seluruh 
Indonesia yang akan dilakukan pada Juli 2021. Menurut Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar 
Sanusi, penutupan gerai itu merupakan keputusan bisnis dan pihaknya tidak memiliki wewenang 
terkait keputusan itu. 

Namun, Anwar mengatakan Kemenaker akan memastikan pemenuhan hak bagi para pekerja 
dari waralaba hypermarket itu. Pihak Kemenaker sudah menemui perwakilan serikat pekerja PT 
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Hero Supermarket yang menyampaikan bahwa proses PHK dan kompensasi telah dilakukan 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

Dalam pertemuan dengan manajemen, disampaikan bahwa mereka akan mengupayakan 
penempatan para pekerja korban PHK ke unit bisnis lain dari perusahaan. "Akan ada waktu dia 
menunggu, dalam periode menunggu ini Kemenaker memiliki BLK dan ini artinya kita tawarkan 
bisa mereka mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita sediakan," kata Anwar. 
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Narasumber 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dari serikat buruh juga membatalkan 
dari aksi boikot. Kami apresiasi betul pembatalan boikot tersebut 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Alhamdulillah melalui dialog yang sangat 
panjang antara KSPI dengan Indomarco yang dimoderatori Kemenaker melahirkan kesepakatan 
persoalan hukumnya dicabut 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Manajemen Indomarco telah 
menyatakan itikad baik dengan melakukan musyawarah dan mufakat guna memunculkan 
alternatif yang memungkinkan yakni dipekerjakan kembali 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Apabila terjadi mogok massal, operasi 
toko tidak berjalan. Ini akan memberikan pengaruh kepada karyawan dan masyarakat. Segala 
masalah ketenagakerjaan bisa diselesaikan dengan dialog 

 

Ringkasan 

Permasalahan hukum antara PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) dengan pekerjanya 
Anwar Bessy berakhir damai. Pemenuhan hak-hak dari pegawainya tersebut bisa diselesaikan 
dengan kepala dingin. Hal itu setelah melalui dialog tripartit antara Indomaret, serikat pekerja 
dalam hal ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemenaker). Hasil dialog damai tersebut melahirkan pencabutan tuntutan yang dilayangkan 
Indomaret kepada Anwar Bessy, pemenuhan hak THR, dan kembali mempekerjakan Bessy tanpa 
mengurangi hak-haknya. 
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BERUJUNG DAMAI, INDOMARET AKAN BAYAR PENUH THR PEKERJANYA 

PERMASALAHAN hukum antara PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) dengan 
pekerjanya Anwar Bessy berakhir damai. Pemenuhan hak-hak dari pegawainya tersebut bisa 
diselesaikan dengan kepala dingin. 

Hal itu setelah melalui dialog tripartit antara Indomaret, serikat pekerja dalam hal ini Konfederasi 
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Hasil dialog 
damai tersebut melahirkan pencabutan tuntutan yang dilayangkan Indomaret kepada Anwar 
Bessy, pemenuhan hak THR, dan kembali mempekerjakan Bessy tanpa mengurangi hak-haknya. 

Selain itu, Anwar juga mengapresiasi KSPI yang telah membatalkan boikot Indomaret. Hal ini 
setelah ada kesepakatan damai antara Indomaret dengan Bessy. "Dari serikat buruh juga 
membatalkan dari aksi boikot. Kami apresiasi betul pembatalan boikot tersebut," kata Sekjen 
Kemenaker Anwar Sanusi dalam dialog dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Kuningan, DKI 
Jakarta, Kamis (3/6). 

Sebagaimana diketahui, pekerja Indomaret di Jakarta Utara Anwar Bessy harus menjalani 
persidangan di Pengadilan Negari Jakarta Pusat karena dilaporkan secara pidana oleh pihak 
perusahaan akibat rusaknya dinding gipsum saat buruh menuntut THR 2020 dibayarkan seperti 
tahun-tahun sebelumnya. "Alhamdulillah melalui dialog yang sangat panjang antara KSPI dengan 
Indomarco yang dimoderatori Kemenaker melahirkan kesepakatan persoalan hukumnya 
dicabut," ujar Anwar Sanusi. 

"Manajemen Indomarco telah menyatakan itikad baik dengan melakukan musyawarah dan 
mufakat guna memunculkan alternatif yang memungkinkan yakni dipekerjakan kembali," 
tambahnya. Anwar Sanusi menyampaikan pandemi covid-19 yang berdampak pada 
perekonomian selayaknya menjadi momentum penting untuk bersatu dan mendukung sehingga 
setiap permasalahan dapat dipermasalahkan melalui dialog atau komunikasi yang baik untuk 
menjaga hubungan industrial yang harmonis. 

KSPI sebelumnya mengancam akan melakukan mogok masal terkait kasus tersebut. Dengan 
kesepakatan tersebut KSPI membatalkan rencana mogok masal sehingga hal itu apresiasi oleh 
Kemenaker. Rencananya pemboikotan Indomaret akan berlangsung Kamis (3/6) tetapi dapat 
dipastikan dibatalkan setelah adanya kesepakatan damai. 

"Apabila terjadi mogok massal, operasi toko tidak berjalan. Ini akan memberikan pengaruh 
kepada karyawan dan masyarakat. Segala masalah ketenagakerjaan bisa diselesaikan dengan 
dialog," pungkasnya. (OL-14). 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) "Musyawarah tentunya untuk mufakat 
dengan hati yang tenang dan pikiran yang lapang untuk mencari solusi terbaik yang 
menguntungkan kedua belah pihak," 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dialog sosial harus kita kedepankan 
untuk mencari solusi yang terbaik 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mendorong pekerja 
dan perusahaan menyelesaikan perselisihan atau konflik hubungan industrial dengan 
musyawarah dan dialog. Anwar menyampaikan itu dalam diskusi di Jakarta pada Kamis, 
membahas isu aktual ketenagakerjaan seperti permasalahan terkait pemutusan hubungan kerja 
(PHK) karyawan Giant Hypermarket setelah manajemen memutuskan untuk menutup semua 
gerainya serta isu hubungan industrial PT Indomarco Prismatama dengan seorang karyawannya. 

 

KEMNAKER: SELESAIKAN KONFLIK HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN 
MUSYAWARAH 

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mendorong 
pekerja dan perusahaan menyelesaikan perselisihan atau konflik hubungan industrial dengan 
musyawarah dan dialog. 

Anwar menyampaikan itu dalam diskusi di Jakarta pada Kamis, membahas isu aktual 
ketenagakerjaan seperti permasalahan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan Giant 
Hypermarket setelah manajemen memutuskan untuk menutup semua gerainya serta isu 
hubungan industrial PT Indomarco Prismatama dengan seorang karyawannya. 
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"Musyawarah tentunya untuk mufakat dengan hati yang tenang dan pikiran yang lapang untuk 
mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak," kata Anwar dalam diskusi 
dengan media di Jakarta, Kamis. 

Anwar mengatakan bahwa dalam situasi pandemi seperti saat ini yang berdampak terhadap 
perekonomian, selayaknya menjadi momen bagi semua pihak untuk bersatu dan saling 
memahami. 

Dengan itikad baik dari kedua belah, kata Anwar, maka dapat dilakukan untuk mencari solusi 
bagi semua pihak berkepentingan yaitu pekerja dan perusahaan. 

"Dialog sosial harus kita kedepankan untuk mencari solusi yang terbaik," tutur Anwar dalam 
kesempatan tersebut. 

Terkait penutupan gerai Giant, Anwar mengatakan hal tersebut adalah keputusan bisnis di mana 
Kementerian Ketenagakerjaan tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam urusan 
bisnis. 

Namun, dia memastikan pihaknya telah bergerak untuk memastikan pemenuhan hak pekerja di 
gerai-gerai tersebut. 

Anwar mengatakan telah menemui perwakilan serikat pekerja PT Hero Supermarket Tbk, sebagai 
manajemen Giant, yang menyampaikan bahwa proses PHK dan kompensasi telah dilakukan 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

Sementara dari pihak manajemen telah melakukan sosialisasi dan melakukan komunikasi dengan 
serikat pekerja terkait penutupan tersebut dan kompensasi berdasarkan perjanjian kerja 
bersama. 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengarahkan agar para pekerja korban 
pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tutupnya gerai Giant dapat menerima pelatihan di 
berbagai balai latihan kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan. "Ibu Menaker sudah ada 
arahan kepada saya, Sekjen dan Dirjen Bina Pelatihan untuk mengundang teman-teman pekerja 
mantan Giant untuk mengikuti pelatihan di balai-balai latihan kerja Kemnaker," kata Dirjen 
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro 
Putri dalam diskusi dengan media terkait isu terkini ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis. 

 

MENAKER ARAHKAN PEKERJA GIANT DAPAT TERIMA PELATIHAN DI BLK 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengarahkan agar para pekerja 
korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tutupnya gerai Giant dapat menerima pelatihan 
di berbagai balai latihan kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen dan Dirjen Bina Pelatihan untuk 
mengundang teman-teman pekerja mantan Giant untuk mengikuti pelatihan di balai-balai latihan 
kerja Kemnaker," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan 
Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam diskusi dengan media terkait isu terkini 
ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis. 

Selain itu terdapat alternatif para pekerja itu dapat mengikuti Program Tenaga Kerja Mandiri 
yang ada di Kemnaker. 

"Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant walaupun mereka 
mendapatkan hak," tambah Putri. 

Sebelumnya, pihak PT Hero Supermarket memutuskan untuk menutup gerai Giant di seluruh 
Indonesia yang akan dilakukan pada Juli 2021. 
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Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, penutupan gerai itu merupakan keputusan 
bisnis dan pihaknya tidak memiliki wewenang terkait keputusan itu. 

Namun, Anwar mengatakan Kemnaker akan memastikan pemenuhan hak bagi para pekerja dari 
waralaba hypermarket itu. 

Pihak Kemnaker sudah menemui perwakilan serikat pekerja PT Hero Supermarket yang 
menyampaikan bahwa proses PHK dan kompensasi telah dilakukan sesuai peraturan perundang-
undangan. 

Dalam pertemuan dengan manajemen, disampaikan bahwa mereka akan mengupayakan 
penempatan para pekerja korban PHK ke unit bisnis lain dari perusahaan. 

"Akan ada waktu dia menunggu, dalam periode menunggu ini Kemnaker memiliki BLK dan ini 
artinya kita tawarkan bisa mereka mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita sediakan," kata 
Anwar. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Diharapkan dari kerja sama ini, BLK Komunitas 
dapat melakukan pelatihan sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya 
dapat terserap di dunia industri dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini bisa dimulai dari pendanaan 
pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta kemitraan dengan berbagai industri maupun 
UMKM 

positive - Iggi Haruman Achsien (Sekjen MES) Diharapkan MES bisa ikut serta membantu 
Kemnaker dalam meningkatkan kapasitas kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi 
pelatihan kerja maupun kewirausahaan di pesantren 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana melakukan kerja sama dengan Masyarakat 
Ekonomi Syariah (MES) dalam mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas. Kemandirian ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan BLK Komunitas. Menurut 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, hingga 2020 terdapat 2.127 BLK Komunitas yang 
tersebar di seluruh Indonesia. Kerja sama dengan berbagai stakeholder sangat diperlukan untuk 
mengembangkan program pelatihan, serta jejaring industri untuk memastikan kesesuaian 
pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja setempat. 
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DORONG BLK TERSERAP INDUSTRI, KEMNAKER GANDENG MASYARAKAT EKONOMI 
SYARIAH 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana melakukan kerja sama dengan Masyarakat 
Ekonomi Syariah (MES) dalam mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas. Kemandirian ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan BLK Komunitas. 

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, hingga 2020 terdapat 2.127 BLK Komunitas 
yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerja sama dengan berbagai stakeholder sangat diperlukan 
untuk mengembangkan program pelatihan, serta jejaring industri untuk memastikan kesesuaian 
pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja setempat. 

"Diharapkan dari kerja sama ini, BLK Komunitas dapat melakukan pelatihan sesuai dengan 
potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya dapat terserap di dunia industri dan 
mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis 
(3/6/2021). 

Lebih lanjut, Ida berencana membangun kembali 1.000 BLK Komunitas pada tahun 2021. Untuk 
itu, ia berharap kerja sama kemandirian BLK Komunitas harus segera ditindaklanjuti, salah 
satunya melalui Roadmap BLK Komunitas. 

"Kerja sama ini bisa dimulai dari pendanaan pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta 
kemitraan dengan berbagai industri maupun UMKM," imbuh Ida yang didampingi Dirjen 
Binalatvoktas Kemnaker Budi Hartawan usai menerima audiensi MES di Kantor Kemnaker 
Jakarta, Kamis (3/6). 

Sementara itu, Sekjen MES Iggi Haruman Achsien menambahkan tujuan dari kerja sama dengan 
MES adalah penguatan kapasitas BLK Komunitas. 

"Diharapkan MES bisa ikut serta membantu Kemnaker dalam meningkatkan kapasitas 
kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi pelatihan kerja maupun kewirausahaan di 
pesantren," pungkas Iggi. 
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positive - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah Jawa Barat) Implementasi untuk unit 
pelayanan disabilitas ini menjadi penting menurut hemat kami 

positive - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah Jawa Barat) Kalau yang kami pahami, 
sebetulnya teman-teman disabilitas juga banyak yang mempunyai kemampuan. Tetapi yang 
harus dibantu oleh kita semua adalah terkait dengan fasilitasnya yang memang bisa mendukung 
mereka untuk bisa bekerja dengan semestinya 

neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah Jawa Barat) Saya mempunyai pengalaman 
ketika kita menindaklanjuti Peraturan Pemerintah terkait dengan 1-2 persen jumlah formasi 
harus kita alokasikan untuk penyandang disabilitas. Dan kami banyak berdialog dengan asosiasi 
disabilitas. Salah satunya adalah, sebetulnya, mereka menginginkan semua teman-teman 
disabilitas bisa mengisi seluruh formasi (pekerjaan) 

positive - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah Jawa Barat) Tapi sekali lagi poinnya adalah 
mereka harus perhatikan fasilitas di tempat kerjanya nanti harus seperti apa 

 

Ringkasan 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menandatangani nota 
kesepahaman (MoU) antara Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian Ketenagakerjaan tentang 
Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. 
Penandatanganan yang berlangsung Kamis (3/6/2021) tersebut merupakan tindak lanjut dari 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang 
Ketenagakerjaan. 
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20.000 DISABILITAS BELUM BEKERJA, JABAR GEBER LAYANAN DISABILITAS 
KETENAGAKERJAAN 

BANDUNG -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja 
menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian 
Ketenagakerjaan tentang Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang 
Ketenagakerjaan. 

Penandatanganan yang berlangsung Kamis (3/6/2021) tersebut merupakan tindak lanjut dari 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang 
Ketenagakerjaan. 

Setiawan menilai penting unit layanan disabilitas sebab fungsi unit layanan tersebut meliputi 
pendampingan kepada peserta didik, pengembangan program kompensatorik, penyediaan 
media pembelajaran dan alat bantu, layanan deteksi dini dan intervensi dini, dan penyediaan 
layanan konsultasi. 

"Implementasi untuk unit pelayanan disabilitas ini menjadi penting menurut hemat kami," kata 
Setiawan. 

Hingga Februari 2021, jumlah penyandang disabilitas di Jabar mencapai 23.556 orang. Dari 
jumlah tersebut, hanya 1.478 penyandang disabilitas yang bekerja. Menurut Setiawan, hal itu 
diakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat mendukung kinerja penyandang disabilitas, bukan 
akibat kurangnya kemampuan atau skill. 

"Kalau yang kami pahami, sebetulnya teman-teman disabilitas juga banyak yang mempunyai 
kemampuan. Tetapi yang harus dibantu oleh kita semua adalah terkait dengan fasilitasnya yang 
memang bisa mendukung mereka untuk bisa bekerja dengan semestinya," ucapnya. 

Setiawan menuturkan, pihaknya sudah menyerap aspirasi dan berdiskusi dengan asosiasi-
asosiasi penyandang disabilitas. 

Dalam diskusi tersebut, asosiasi penyandang disabilitas berharap dapat mengisi seluruh formasi 
pekerjaan. Namun, terhambat fasilitas yang dapat mendukung kinerja penyandang disabilitas. 

"Saya mempunyai pengalaman ketika kita menindaklanjuti Peraturan Pemerintah terkait dengan 
1-2 persen jumlah formasi harus kita alokasikan untuk penyandang disabilitas. Dan kami banyak 
berdialog dengan asosiasi disabilitas. Salah satunya adalah, sebetulnya, mereka menginginkan 
semua teman-teman disabilitas bisa mengisi seluruh formasi (pekerjaan)," katanya. 

"Tapi sekali lagi poinnya adalah mereka harus perhatikan fasilitas di tempat kerjanya nanti harus 
seperti apa," imbuhnya. 

Oleh karena itu, Setiawan berharap dengan adanya MoU dan unit layanan disabilitas, dapat 
menjawab kesulitan para penyandang disabilitas supaya terserap ke dalam peluang kerja yang 
lebih luas. 
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Narasumber 

positive - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar)) 
Implementasi untuk unit pelayanan disabilitas ini menjadi penting menurut hemat kami 

positive - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar)) Kalau 
yang kami pahami, sebetulnya teman-teman disabilitas juga banyak yang mempunyai 
kemampuan. Tetapi yang harus dibantu oleh kita semua adalah terkait dengan fasilitasnya yang 
memang bisa mendukung mereka untuk bisa bekerja dengan semestinya 

neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar)) Saya 
mempunyai pengalaman ketika kita menindaklanjuti Peraturan Pemerintah terkait dengan 1-2 
persen jumlah formasi harus kita alokasikan untuk penyandang disabilitas. Dan kami banyak 
berdialog dengan asosiasi disabilitas. Salah satunya adalah, sebetulnya, mereka menginginkan 
semua teman-teman disabilitas bisa mengisi seluruh formasi (pekerjaan) 

positive - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar)) Tapi 
sekali lagi poinnya adalah mereka harus perhatikan fasilitas di tempat kerjanya nanti harus 
seperti apa 

 

Ringkasan 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menandatangani 
nota kesepahaman (MoU) antara Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian Ketenagakerjaan 
tentang Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. 
Penandatanganan yang berlangsung di Kota Bandung, Kamis, merupakan tindak lanjut dari 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang 
Ketenagakerjaan. 
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PEMPROV JABAR DAN KEMENAKER TEKEN MOU TENTANG UNIT LAYANAN 
DISABILITAS 

Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja 
menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian 
Ketenagakerjaan tentang Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang 
Ketenagakerjaan. 

Penandatanganan yang berlangsung di Kota Bandung, Kamis, merupakan tindak lanjut dari 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang 
Ketenagakerjaan. 

Setiawan menilai penting unit layanan disabilitas. Sebab, fungsi unit layanan tersebut meliputi 
pendampingan kepada peserta didik, pengembangan program kompensatorik, penyediaan 
media pembelajaran dan alat bantu, layanan deteksi dini dan intervensi dini, dan penyediaan 
layanan konsultasi. 

"Implementasi untuk unit pelayanan disabilitas ini menjadi penting menurut hemat kami," kata 
Setiawan. 

Hingga Februari 2021, jumlah penyandang disabilitas di Jabar mencapai 23.556 orang. Dari 
jumlah tersebut, hanya 1.478 penyandang disabilitas yang bekerja. Menurut Setiawan, hal itu 
diakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat mendukung kinerja penyandang disabilitas, bukan 
akibat kurangnya kemampuan atau skill. 

"Kalau yang kami pahami, sebetulnya teman-teman disabilitas juga banyak yang mempunyai 
kemampuan. Tetapi yang harus dibantu oleh kita semua adalah terkait dengan fasilitasnya yang 
memang bisa mendukung mereka untuk bisa bekerja dengan semestinya," ujarnya. 

Setiawan menuturkan, pihaknya sudah menyerap aspirasi dan berdiskusi dengan asosiasi-
asosiasi penyandang disabilitas. Dalam diskusi tersebut, asosiasi penyandang disabilitas 
berharap dapat mengisi seluruh formasi pekerjaan. Namun, terhambat fasilitas yang dapat 
mendukung kinerja penyandang disabilitas. 

"Saya mempunyai pengalaman ketika kita menindaklanjuti Peraturan Pemerintah terkait dengan 
1-2 persen jumlah formasi harus kita alokasikan untuk penyandang disabilitas. Dan kami banyak 
berdialog dengan asosiasi disabilitas. Salah satunya adalah, sebetulnya, mereka menginginkan 
semua teman-teman disabilitas bisa mengisi seluruh formasi (pekerjaan)," katanya. 

"Tapi sekali lagi poinnya adalah mereka harus perhatikan fasilitas di tempat kerjanya nanti harus 
seperti apa," katanya. 

Oleh karena itu, Setiawan berharap dengan adanya MoU dan unit layanan disabilitas, dapat 
menjawab kesulitan para penyandang disabilitas supaya terserap ke dalam peluang kerja yang 
lebih luas. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama BLK Komunitas diharapkan dapat 
melatih sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya dapat terserap di 
dunia industri dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini bisa dimulai dari pendanaan 
pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta kemitraan dengan berbagai industri maupun 
UMKM 

positive - Iggi Haruman Achsien (Sekjen MES) MES diharapkan bisa ikut serta membantu 
Kemnaker dalam meningkatkan kapasitas kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi 
pelatihan kerja maupun kewirausahaan di pesantren 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berharap, Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat 
melakukan pelatihan sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya dapat 
terserap di dunia industri. Untuk keperluan ini, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) 
berencana melakukan kerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam 
mengembangkan kemandirian BLK Komunitas. 

 

MENAKER HARAP, BLK KOMUNITAS LAKUKAN PELATIHAN SESUAI POTENSI TIAP 
DAERAH 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berharap, Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat 
melakukan pelatihan sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya dapat 
terserap di dunia industri. Untuk keperluan ini, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) 
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berencana melakukan kerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam 
mengembangkan kemandirian BLK Komunitas. 

"Kerja sama BLK Komunitas diharapkan dapat melatih sesuai dengan potensi daerah masing-
masing, sehingga lulusannya dapat terserap di dunia industri dan mendorong minat masyarakat 
untuk berwirausaha," katanya, usai menerima audiensi MES di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis 
(3/6/2021). 

Ia menambahkan, hingga 2020, terdapat 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Kerja sama dengan berbagai stakeholder sangat diperlukan untuk mengembangkan 
program pelatihan, serta jejaring industri untuk memastikan kesesuaian pelatihan dengan 
kebutuhan pasar kerja setempat. 

Ida menyatakan, pihaknya berencana membangun kembali 1000 BLK Komunitas pada 2021. Ia 
berharap, kerja sama kemandirian BLK Komunitas segera ditindaklanjuti, salah satunya melalui 
Road Map BLK Komunitas. 

"Kerja sama ini bisa dimulai dari pendanaan pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta 
kemitraan dengan berbagai industri maupun UMKM," kata Menaker, yang didampingi Dirjen 
Binalatvoktas Kemnaker, Budi Hartawan. 

Sekjen MES, Iggi Haruman Achsien, menambahkan, tujuan dari kerja sama denagn MES adalah 
penguatan kapasitas BLK Komunitas. 

"MES diharapkan bisa ikut serta membantu Kemnaker dalam meningkatkan kapasitas 
kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi pelatihan kerja maupun kewirausahaan di 
pesantren," kata Iggi. 
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Ringkasan 

Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, Suhartono, mengatakan, 
dalam upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang 
disabilitas, pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 
Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang mempekerjakan 
penyandang disabilitas. 

 

WUJUDKAN KESEMPATAN KERJA BAGI DISABILITAS, KEMNAKER LAKUKAN 
PERCEPATAN ULD 

Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, Suhartono, mengatakan, 
dalam upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang 
disabilitas, pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 
Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang mempekerjakan 
penyandang disabilitas. 

ULD akan semakin membuktikan bahwa tenaga kerja penyadang disabilitas bukan hanya 
memiliki hak, tetapi merupakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja dengan etos 
kerja sangat baik, produktif. 

"Lebih dari itu, mempekerjakan penyandang disabilitas akan memberikan benefit/nilai tambah 
terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen 
mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan," katanya, saat 
membuka sekaligus memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan 
Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan di kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/6/2021). 

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) dan data Disnaker provinsi 
dan kabupaten/kota per Januari 2020, tercatat 546 perusahaan mempekerjakan penyandang 
disabilitas, dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.508 orang dari 538.518 total 
tenaga kerja yang bekerja. 
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Suhartono mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan akses 
kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas, mengingat mereka berhak berpartisipasi 
dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan 
kesejahteraan ekonominya. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah diwajibkan untuk mendukung 
dan memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas. 

Ia menambahkan, pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk diharapkan dapat memotivasi 
perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dan semakin terbuka mewujudkan 
pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. 

"Saat ini, dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa 
peralatan produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun 
keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," katanya. 

Suhartono berharap, rakor percepatan penyelenggaraan ULD mampu mewujudkan komitmen 
pemda dalam pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi para penyandang disabilitas, agar mereka 
mampu mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan atas dasar kesetaraan. 

Sementara itu, Plt. Direktur Bina PTKDN, Nora Kartika Setyaningrum, dalam laporannya 
menyatakan, sesuai PP Nomor 60 Tahun 2020, penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan 
wajib dilaksanakan oleh Disnaker provinsi dan kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama 
lintas sektor. 

Menurutnya, untuk mendukung percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan, 
maka diperlukan diseminasi informasi tentang kebijakan dan teknis penyelenggaaannya kepada 
pemda dengan melibatkan kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. 

"Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di pemda 
menjadikan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, sebagai bagian dari perencanaan, 
penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah," ujarnya. 

Nora menambahkan, rakor digelar selain sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk 
memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, juga 
bertujuan untuk memperluas akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui 
layanan ketenagakerjaan yang inklusif disabilitas. 

"Sehingga mereka mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar kesamaan hak, 
kesetaraan, dan tanpa diskriminasi, " katanya. 

Rakor dihadiri oleh Sekda Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, 40 peserta secara luring, dan 
215 orang secara daring yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, 
Kadisnaker, Kadissos, perwakilan Apindo, Kepala Organisasi Penyandang Disabilitas, di seluruh 
Provinsi Jawa Barat. 
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Ringkasan 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan 
Timur, Jon Kenedi mengatakan Penajam Pasewr Utara membutuhkan balai latihan kerja (BLK). 
Untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. "Meningkatkan keterampilan SDM 
sangat diperlukan terutama dalam menyambut perpindahan ibu kota negara ke wilayah Provinsi 
Kalimantan Timur," katanya, Kamis 3 Juni 2021. 

 

PENAJAM PASER UTARA BUTUH BALAI LATIHAN KERJA 

SuaraKaltim.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser 
Utara, Kalimantan Timur, Jon Kenedi mengatakan Penajam Pasewr Utara membutuhkan balai 
latihan kerja (BLK). Untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. 

"Meningkatkan keterampilan SDM sangat diperlukan terutama dalam menyambut perpindahan 
ibu kota negara ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur," katanya, Kamis 3 Juni 2021. 

Menurut dia, BLK dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan masyarakat Kabupaten 
Penajam Paser Utara yang bisa berdampak pada pengurangan pengangguran. 

"Legislatif telah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Ketenagakerjaan menyangkut 
pembangunan BLK di Kabupaten Penajam Paser Utara," ungkapnya. 

Kementerian Ketenagakerjaan menyambut baik usulan tersebut dan meminta Pemerintah 
Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menyiapkan lahan sebagai lokasi pembangunan BLK. 

Pembangunan BLK dapat dilakukan setelah menyiapkan lahan sampai penetapan lokasi 
pembangunan BLK sudah dirampungkan pemerintah kabupaten. 

"Untuk mendapatkan bantuan pembangunan BLK itu pemerintah kabupaten, selain wajib 
menyiapkan lahan dan penetapan lokasi juga menyiapkan perencanaan pembangunan," 
ucapnya. 
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DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyampaikan kepada pemerintah kabupaten 
untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan pembangunan BLK tersebut. 

Setelah semua persyaratan rampung, maka diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan 
kemudian ditentukan besaran anggaran pembangunan BLK. 

"Anggaran pembangunan BLK belum dapat dipastikan karena harus sesuai perencanaan dari 
pemerintah kabupaten, serta luas lahan yang digunakan membangun BLK," katanya lagi. 

Pihak yang akan membangun BLK tersebut bukan pemerintah kabupaten tetapi pemerintah 
pusat, jadi setelah mendapat persetujuan Kementerian Ketenagakerjaan baru diketahui besaran 
anggaran pembangunan BLK. (Antara) 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Diharapkan dari kerja sama ini, BLK Komunitas 
dapat melakukan pelatihan sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya 
dapat terserap di dunia industri dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini bisa dimulai dari pendanaan 
pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta kemitraan dengan berbagai industri maupun 
UMKM 

positive - Iggi Haruman Achsien (Sekjen MES) Diharapkan MES bisa ikut serta membantu 
Kemnaker dalam meningkatkan kapasitas kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi 
pelatihan kerja maupun kewirausahaan di pesantren 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana melakukan kerja sama dengan Masyarakat 
Ekonomi Syariah (MES) dalam mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan hingga 2020 terdapat 2.127 BLK 
Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. 

 

KEMNAKER JAJAKI KERJA SAMA DENGAN MES UNTUK KEMANDIRIAN BLK 
KOMUNITAS 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana melakukan kerja sama dengan 
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja 
(BLK) Komunitas. 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan hingga 2020 terdapat 2.127 BLK Komunitas 
yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Menurutnya, kemandirian diperlukan untuk menjaga keberlangsungan BLK Komunitas. 

Kerja sama dengan berbagai stakeholder sangat diperlukan untuk mengembangkan program 
pelatihan, serta jejaring industri untuk memastikan kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan 
pasar kerja setempat. 

"Diharapkan dari kerja sama ini, BLK Komunitas dapat melakukan pelatihan sesuai dengan 
potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya dapat terserap di dunia industri dan 
mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha," kata Menaker Ida usai menerima audiensi 
MES di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis (3/6). 

Menaker Ida Fauziyah menyatakan berencana membangun kembali 1.000 BLK Komunitas pada 
2021. Untuk itu, ia berharap kerja sama kemandirian BLK Komunitas harus segera ditindaklanjuti, 
salah satunya melalui Road Map BLK Komunitas. 

"Kerja sama ini bisa dimulai dari pendanaan pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta 
kemitraan dengan berbagai industri maupun UMKM," kata Menaker Ida yang didampingi Dirjen 
Binalatvoktas Kemnaker, Budi Hartawan. 

Sekjen MES Iggi Haruman Achsien menambahkan tujuan dari kerja sama denagn MES adalah 
penguatan kapasitas BLK Komunitas. 

"Diharapkan MES bisa ikut serta membantu Kemnaker dalam meningkatkan kapasitas 
kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi pelatihan kerja maupun kewirausahaan di 
pesantren," kata Iggi Haruman. 
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negative - Joko Pranowo (Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulawesi Tengah) Untuk saat ini covid 19 berdampak besar, 
dimulai dari banyaknya karyawan yang terkena PHK hingga yang dirumahkan dikarenakan 
efesiansi perusahaan dimasa pandemi, akan tetapi kondisi tersebut berlahan membaik dengan 
menurunnya angka pengangguran walaupun hanya sekitar Satu persen 

negative - Joko Pranowo (Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulawesi Tengah) Untuk saat ini covid 19 berdampak besar, 
dimulai dari banyaknya karyawan yang terkena PHK hingga yang dirumahkan dikarenakan 
efesiansi perusahaan dimasa pandemi, akan tetapi kondisi tersebut berlahan membaik dengan 
menurunnya angka pengangguran walaupun hanya sekitar Satu persen. 

positive - Joko Pranowo (Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulawesi Tengah) Kedepanya pelatihan-pelatihan yang 
dilaksanakan di BLK akan menyesuaiakan dengan kompetensi permintaan dari perusahaan 
sehingga pada saat perusahaan meminta tenaga kerja, bisa langsung dipenuhi dengan tenaga 
kerja yang telah berlisesnsi, disamping itu juga bisa mengurangi angka pengangguran yang ada 

positive - Joko Pranowo (Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan 
Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulawesi Tengah) Kedepanya pelatihan-pelatihan yang 
dilaksanakan di BLK akan menyesuaiakan dengan kompetensi permintaan dari perusahaan 
sehingga pada saat perusahaan meminta tenaga kerja, bisa langsung dipenuhi dengan tenaga 
kerja yang telah berlisesnsi, disamping itu juga bisa mengurangi angka pengangguran yang ada. 

 

Ringkasan 

Covid 19 memilik dampak cukup besar pada semakin tingginya angka pengangguran Sulawesi 
Tengah, hal tersebut dikarenakan pengurangan tenaga kerja perusahaan di beberapa sektor 
usaha. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
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Disnakertrans Sulawesi Tengah Joko Pranowo mengatakan Walaupun masih dalam kondisi 
pandemi akan tetapi jumlah pengangguran Sulawesi Tengah sedikit berkurang jika dibandingkan 
tahun 2020 yang mencapai 59 ribu lebih, Sementara tahun 2021 berkurang menjadi 58 ribu 73 
Orang. 

 

PANDEMI COVID-19 BERDAMPAK TERHADAP TINGGINYA ANGKA PENGANGGURAN 

Palu : Covid 19 memilik dampak cukup besar pada semakin tingginya angka pengangguran 
Sulawesi Tengah, hal tersebut dikarenakan pengurangan tenaga kerja perusahaan di beberapa 
sektor usaha. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Disnakertrans Sulawesi Tengah Joko Pranowo mengatakan Walaupun masih dalam kondisi 
pandemi akan tetapi jumlah pengangguran Sulawesi Tengah sedikit berkurang jika dibandingkan 
tahun 2020 yang mencapai 59 ribu lebih, Sementara tahun 2021 berkurang menjadi 58 ribu 73 
Orang. 

"Untuk saat ini covid 19 berdampak besar, dimulai dari banyaknya karyawan yang terkena PHK 
hingga yang dirumahkan dikarenakan efesiansi perusahaan dimasa pandemi, akan tetapi kondisi 
tersebut berlahan membaik dengan menurunnya angka pengangguran walaupun hanya sekitar 
Satu persen." Jelas Joko, Kamis (03/6/2021) Joko Pranowo menjelaskan selain dari pandemi 
covid 19, hal lain yang juga menjadi salah satu penyebab banyaknya jumlah pengangguran 
dikarenakan kompetensi yang dimiliki setiap individu tidak sesuai dengan kompetensi khusus 
yang dibutuhkan perusahaan. Kedepanya untuk memenuhi permintaan perusahaan, pelatihan 
kompetensi yang dibutuhkan perusahaan akan lebih di intensifkan lagi, dengan harapan akan 
semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap oleh perusahaan sesuai dengan kompetensi 
maupun skill yang dibutuhkan. 

"Kedepanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di BLK akan menyesuaiakan dengan 
kompetensi permintaan dari perusahaan sehingga pada saat perusahaan meminta tenaga kerja, 
bisa langsung dipenuhi dengan tenaga kerja yang telah berlisesnsi, disamping itu juga bisa 
mengurangi angka pengangguran yang ada." ucapnya. 
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BPJS KETENAGAKERJAAN JELASKAN SAAT INI TERDAPAT 128,45 JUTA ORANG 
ANGKATAN KERJA DI INDONESIA 

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjelaskan saat ini 
terdapat 128,45 juta orang angkatan kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 juta 
orang di antaranya memenuhi kriteria atau berhak untuk menjadi peserta jaminan sosial 
ketenagakerjaan. 
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Narasumber 

negative - Vinca Meitasari (Kepala BPJAMSOSTEK Madura) Perlindungan Jaminan Kecelakaan 
Kerja tidak hanya di saat peserta sedang mengikuti pelatihan kerja di BLKK, tapi sejak mereka 
berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah 

positive - Ihsan (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Sumenep) Harapan kami ini akan diikuti oleh 13 
BLKK lain yang ada di Kabupaten Sumenep 

neutral - Ihsan (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Sumenep) Ini penting untuk memberi kepastian 
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada peserta pelatihan kerja di BLKK, sesuai 
regulasi yang ada 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK mengapresiasi langkah Balai Latihan Kerja Komunitas 
(BLKK) Yayasan Nasy'atul Muta'allimin Sumenep dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan pada peserta pelatihan kerja. Peserta pelatihan kerja di BLKK Nasya'atul 
Muta'allimin Sumenep terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Mereka didaftarkan Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJAMSOSTEK. 

 

BPJAMSOSTEK SENTUH BLKK NASYA'ATUL MUTA'ALLIMIN SUMENEP 

Madura, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK mengapresiasi langkah Balai Latihan Kerja 
Komunitas (BLKK) Yayasan Nasy'atul Muta'allimin Sumenep dalam memberikan perlindungan 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada peserta pelatihan kerja. 

Peserta pelatihan kerja di BLKK Nasya'atul Muta'allimin Sumenep terlindungi jaminan sosial 
ketenagakerjaan. Mereka didaftarkan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKM) BPJAMSOSTEK. 
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Perlindungan itu ditandai dengan penyerahan tanda bukti kepesertaan oleh Account 
Representative Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumenep kepada salah seorang di 
antara mereka di acara Pembukaan Pelatihan Kerja di Ruang Pertemuan BLKK Nasy'atul 
Muta'allimin, Rabu (2/6/2021). 

Kepala BPJAMSOSTEK Madura, Vinca Meitasari mengatakan, hal itu sangat tepat, karena mereka 
masih dalam taraf belajar bekerja, sehingga rawan mengalami kecelakaan kerja dan patut 
dilindungi. 

"Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja tidak hanya di saat peserta sedang mengikuti pelatihan 
kerja di BLKK, tapi sejak mereka berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah," lanjut 
Vinca. 

Dijelaskan, jaminan sosial akan diberikan jika peserta mengalami kecelakaan kerja, dimana 
seluruh bea pengobatan dan perawatan di rumah sakit sampai sembuh ditanggung penuh oleh 
BPJAMSOSTEK. 

Juga, jika kecelakaan kerja berakibat meninggal dunia, ahli warisnya diberikan santunan 48 x 
upah. Dan jika meninggal dunia biasa atau tidak ada hubungannya dengan pelatihan kerja, 
santunan untuk ahli warisnya Rp 42 juta. 

Vinca berharap didaftarkannya peserta pelatihan kerja oleh BLKK Yayasan Nasy'atul Muta'allimin 
Sumenep ke BPJAMSOSTEK ini diikuti seluruh BLKK se-Sumenep bahkan se-Madura. Hal ini 
sesuai arahan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia. 

Sementara, Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Sumenep, Ihsan, menambahkan, masa perlindungan 
bagi peserta pelatihan kerja di BLKK Nasya'atul Muta'allimin ini selama 2 bulan masa pelatihan 
kerja, mulai Juni sampai Juli 2021. 

Menurutnya, BLKK Nasy'atul Muta'allimin merupakan BLK Komunitas pertama di Sumenep yang 
mendaftarkan peserta pelatihan kerja ke BPJAMSOSTEK. "Harapan kami ini akan diikuti oleh 13 
BLKK lain yang ada di Kabupaten Sumenep," ucapnya. 

"Ini penting untuk memberi kepastian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada peserta 
pelatihan kerja di BLKK, sesuai regulasi yang ada," tambahnya. [geh]. 
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Ringkasan 

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit 
Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Pemprov Jabar menandatangai nota kesepahaman 
(MoU) dengan Kemnaker. MoU itu diteken tentang Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan 
Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan itu diteken oleh Sekretaris Daerah Jabar Setiawan 
Wangsaatmaja dan Kemnaker di Vue Palace Hotel, Kota Bandung, Kamis (3/6). 

 

PENTINGNYA LAYANAN DISABILITAS, PEMPROV JABAR DAN KEMNAKER TEKEN 
MOU 

Jakarta Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang 
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Pemprov Jabar menandatangai nota 
kesepahaman (MoU) dengan Kemnaker. 

MoU itu diteken tentang Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang 
Ketenagakerjaan itu diteken oleh Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja dan 
Kemnaker di Vue Palace Hotel, Kota Bandung, Kamis (3/6). 

Setiawan menilai penting unit layanan disabilitas. Sebab, fungsi unit layanan tersebut meliputi 
pendampingan kepada peserta didik, pengembangan program kompensatorik, penyediaan 
media pembelajaran dan alat bantu, layanan deteksi dini dan intervensi dini, dan penyediaan 
layanan konsultasi. 

"Implementasi untuk unit pelayanan disabilitas ini menjadi penting menurut hemat kami," kata 
Setiawan. 

Hingga Februari 2021, jumlah penyandang disabilitas di Jabar mencapai 23.556 orang. Dari 
jumlah tersebut, hanya 1.478 penyandang disabilitas yang bekerja. Menurut Setiawan, hal itu 
diakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat mendukung kinerja penyandang disabilitas, bukan 
akibat kurangnya kemampuan atau skill. 
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"Kalau yang kami pahami, sebetulnya teman-teman disabilitas juga banyak yang mempunyai 
kemampuan. Tetapi yang harus dibantu oleh kita semua adalah terkait dengan fasilitasnya yang 
memang bisa mendukung mereka untuk bisa bekerja dengan semestinya," ucapnya. 

Setiawan menuturkan, pihaknya sudah menyerap aspirasi dan berdiskusi dengan asosiasi-
asosiasi penyandang disabilitas. Dalam diskusi tersebut, asosiasi penyandang disabilitas 
berharap dapat mengisi seluruh formasi pekerjaan. Namun, terhambat fasilitas yang dapat 
mendukung kinerja penyandang disabilitas. 

"Saya mempunyai pengalaman ketika kita menindaklanjuti Peraturan Pemerintah terkait dengan 
1-2 persen jumlah formasi harus kita alokasikan untuk penyandang disabilitas. Dan kami banyak 
berdialog dengan asosiasi disabilitas. Salah satunya adalah, sebetulnya, mereka menginginkan 
semua teman-teman disabilitas bisa mengisi seluruh formasi (pekerjaan)," katanya. 

"Tapi sekali lagi poinnya adalah mereka harus perhatikan fasilitas di tempat kerjanya nanti harus 
seperti apa," imbuhnya. 

Oleh karena itu, Setiawan berharap dengan adanya MoU dan unit layanan disabilitas, dapat 
menjawab kesulitan para penyandang disabilitas supaya terserap ke dalam peluang kerja yang 
lebih luas. 

(*). 
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Ringkasan 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menandatangani 
nota kesepahaman (MoU) antara Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian Ketenagakerjaan 
tentang Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. 
Penandatanganan yang berlangsung di Vue Palace Hotel, Kota Bandung, Kamis (3/6/2021), 
tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang 
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. 

 

JABAR-KEMENAKER TEKEN MOU SOAL UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG 
KETENAGAKERJAAN 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menandatangani 
nota kesepahaman (MoU) antara Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian Ketenagakerjaan 
tentang Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. 

Penandatanganan yang berlangsung di Vue Palace Hotel, Kota Bandung, Kamis (3/6/2021), 
tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang 
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. 

Setiawan menilai penting unit layanan disabilitas. Sebab, fungsi unit layanan tersebut meliputi 
pendampingan kepada peserta didik, pengembangan program kompensatorik, penyediaan 
media pembelajaran dan alat bantu, layanan deteksi dini dan intervensi dini, dan penyediaan 
layanan konsultasi. 

"Implementasi untuk unit pelayanan disabilitas ini menjadi penting menurut hemat kami," kata 
Setiawan. 

Hingga Februari 2021, jumlah penyandang disabilitas di Jabar mencapai 23.556 orang. Dari 
jumlah tersebut, hanya 1.478 penyandang disabilitas yang bekerja. Menurut Setiawan, hal itu 
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diakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat mendukung kinerja penyandang disabilitas, bukan 
akibat kurangnya kemampuan atau skill. 

Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja(c)2021 "Kalau yang kami pahami, sebetulnya teman-
teman disabilitas juga banyak yang mempunyai kemampuan. Tetapi yang harus dibantu oleh 
kita semua adalah terkait dengan fasilitasnya yang memang bisa mendukung mereka untuk bisa 
bekerja dengan semestinya," ucapnya. 

Setiawan menuturkan, pihaknya sudah menyerap aspirasi dan berdiskusi dengan asosiasi-
asosiasi penyandang disabilitas. Dalam diskusi tersebut, asosiasi penyandang disabilitas 
berharap dapat mengisi seluruh formasi pekerjaan. Namun, terhambat fasilitas yang dapat 
mendukung kinerja penyandang disabilitas. 

"Saya mempunyai pengalaman ketika kita menindaklanjuti Peraturan Pemerintah terkait dengan 
1-2 persen jumlah formasi harus kita alokasikan untuk penyandang disabilitas. Dan kami banyak 
berdialog dengan asosiasi disabilitas. Salah satunya adalah, sebetulnya, mereka menginginkan 
semua teman-teman disabilitas bisa mengisi seluruh formasi (pekerjaan)," katanya. 

"Tapi sekali lagi poinnya adalah mereka harus perhatikan fasilitas di tempat kerjanya nanti harus 
seperti apa," imbuhnya. 

Oleh karena itu, Setiawan berharap dengan adanya MoU dan unit layanan disabilitas, dapat 
menjawab kesulitan para penyandang disabilitas supaya terserap ke dalam peluang kerja yang 
lebih luas. [hhw]. 
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Ringkasan 

Serikat menghentikan aksi boikot produk. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( ) Said 
Iqbal mengatakan, aksi ini dihentikan lantaran kelompok buruh sepakat berdamai dengan PT 
Indomarco Prismatama. 

 

BURUH SETOP AKSI BOIKOT PRODUK INDOMARET, KENAPA? 

Serikat menghentikan aksi boikot produk. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( ) Said 
Iqbal mengatakan, aksi ini dihentikan lantaran kelompok buruh sepakat berdamai dengan PT 
Indomarco Prismatama. 

Sebelumnya, KSPI bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memulai aksi 
boikot produk Indomaret pada Kamis minggu lalu (27/5). Aksi ini merupakan buntut 
dipidanakannya salah satu karyawan Indomaret, Anwar Bessy. 

Anwar ini dituntut atas tuduhan pengrusakan saat menjalankan aksi demo menuntut THR pada 
momentum lebaran tahun 2020. Menurut Said Iqbal, kesepakatan ini terjadi lantaran manajemen 
Indomaret mau mencabut tuntutan tersebut dan menyelesaikan persoalan di luar pengadilan. 

"Kedua belah pihak punya tanggung jawab membuat hubungan kembali harmonis dan menjaga 
nama baik perusahaan. Pihak serikat pekerja akan menghentikan atau setop aksi boikot 
Indomaret," jelas Said Iqbal, Kamis (3/6). 

Iqbal menjelaskan, selain dicabutnya tuduhan, manajemen Indomaret juga menyanggupi untuk 
mempekerjakan kembali Anwar Bessy. Kendati begitu, ia bakal ditempatkan sesuai kebutuhan 
perusahaan. 

Langkah damai ini juga dengan catatan perusahaan bisa menjamin hak-hak dan perlakuan atas 
anggota FSPMI itu tak dibeda-bedakan. 
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"Manajemen Indomarco menyetujui untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Anwar Bessy, 
karyawan Indomarco dilakukan penyelesaian di luar pengadilan," jelasnya. 

Sebagai gambaran, serikat buruh memulai aksi demo di gerai-gerai Indomaret berikut dengan 
kampanye boikot produk ritel tersebut. Aksi ini digadang-gadang diikuti jutaan anggota kedua 
serikat yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. 

Ancaman aksi boikot para buruh ini bermula dari proses pidana terhadap salah seorang pekerja 
PT Indomarco Prismatama di Jakarta Utara, Anwar Bessy. Dia diadili karena dilaporkan secara 
pidana oleh pihak perusahaan, akibat rusaknya dinding gypsum saat buruh menuntut THR 2020 
dibayarkan. 

 

 

 

  



 

125 

 

Judul Buruh Ancam Gugat Giant Jika Pesangon Sesuai UU Ciptaker 

Nama Media cnnindonesia.com 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210603144347-92-
649985/buruh-ancam-gugat-giant-jika-pesangon-sesuai-uu-ciptaker 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-03 14:58:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Manajemen Giant jangan mengambil sikap yang menambah 
rumit masalah. Kalau melakukan demikian KSPI, ASPEK Indonesia dan Serikat Pekerja Hero 
Supermarket (SPHS) akan melakukan perlawanan baik secara hukum, gerakan dan membawa 
hal ini ke tingkat internasional 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dalam beberapa kesempatan di media, manajemen Giant 
mengungkapkan pembayaran pesangon melalui mekanisme UU Cipta Kerja. Kalau memang sikap 
itu diambil manajemen, kami menolak keras 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Belum ada kesepakatan terkait kepastian waktu dan 
mekanisme terhadap PHK ribuan pekerja Giant pada rencana Juli 2021 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tentu ASPEK, SPHS dan KSPI tidak setuju kalau harus 
mendaftar ulang dengan sistem seleksi. Yang kami harapkan adalah para pekerja yang sudah 
bisa dilihat potensinya karena sudah bekerja puluhan tahun di Giant langsung disalurkan tanpa 
tes lagi dan masa kerjanya tidak diulang dari nol tahun 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan tumbangnya sang raksasa Giant mengakibatkan 
ribuan pekerja kehilangan pekerjaan akibat UMKM yang menjadi pemasok barang binasa 
bersamaan dengan tumbangnya sang raksasa 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pertanyaannya, dari mana industri UMKM membayar hak-
hak buruhnya? Karena bisa dipastikan Giant dan Hero Group tidak membayar kompensasi atau 
pesangon bagi buruh UMKM yang ter-PHK akibat tutupnya Giant. Pemerintah harus tanggung 
jawab untuk mencarikan solusi bagi ribuan buruh UMKM yang juga ikut ter-PHK 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam bakal melakukan perlawanan jika 
manajemen PT Hero Supermarket Tbk membayar pesangon karyawan Giant yang kena PHK 
menggunakan mekanisme Undang-undang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ). Presiden KSPI Said Iqbal 
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menyampaikan perlawanan tersebut akan ditempuh baik melalui jalur hukum, aksi massa hingga 
ke tingkat internasional. 

 

BURUH ANCAM GUGAT GIANT JIKA PESANGON SESUAI UU CIPTAKER 

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam bakal melakukan perlawanan 
jika manajemen PT Hero Supermarket Tbk membayar pesangon karyawan Giant yang kena PHK 
menggunakan mekanisme Undang-undang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ). Presiden KSPI Said Iqbal 
menyampaikan perlawanan tersebut akan ditempuh baik melalui jalur hukum, aksi massa hingga 
ke tingkat internasional. 

"Manajemen Giant jangan mengambil sikap yang menambah rumit masalah. Kalau melakukan 
demikian KSPI, ASPEK Indonesia dan Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS) akan melakukan 
perlawanan baik secara hukum, gerakan dan membawa hal ini ke tingkat internasional," ujarnya 
dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/6). 

Menurut Iqbal, pembayaran pesangon seharusnya menggunakan mekanisme Undang-Undang 
nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
perusahaan dengan karyawan. 

"Dalam beberapa kesempatan di media, manajemen Giant mengungkapkan pembayaran 
pesangon melalui mekanisme UU Cipta Kerja. Kalau memang sikap itu diambil manajemen, kami 
menolak keras," tuturnya. 

Ia juga menyampaikan terkait belum adanya kejelasan jumlah karyawan Giant yang akan di-PHK 
serta yang akan kembali direkrut untuk dipekerjakan di unit usaha Hero lainnya seperti IKEA, 
Guardian serta Hero Supermarket. 

Padahal, jadwal penutupan seluruh gerai Giant di Indonesia semakin dekat. "Belum ada 
kesepakatan terkait kepastian waktu dan mekanisme terhadap PHK ribuan pekerja Giant pada 
rencana Juli 2021," imbuhnya. 

Ketidakpastian tersebut juga meliputi bagaimana mekanisme perekrutan kembali karyawan yang 
di-PHK untuk dipekerjakan di unit bisnis lain. 

"Tentu ASPEK, SPHS dan KSPI tidak setuju kalau harus mendaftar ulang dengan sistem seleksi. 
Yang kami harapkan adalah para pekerja yang sudah bisa dilihat potensinya karena sudah 
bekerja puluhan tahun di Giant langsung disalurkan tanpa tes lagi dan masa kerjanya tidak 
diulang dari nol tahun," tuturnya. Terakhir, Iqbal menyoroti soal ribuan pekerja UMKM yang 
terancam kehilangan pekerjaannya akibat berhentinya pasokan ke Giant usai supermarket 
tersebut ditutup. 

"Dengan tumbangnya sang raksasa Giant mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan 
akibat UMKM yang menjadi pemasok barang binasa bersamaan dengan tumbangnya sang 
raksasa," tuturnya. 

Lantaran itu, ia meminta pemerintah membantu para pelaku UMKM pemasok Giant yang 
kehilangan usahanya sekaligus memastikan para pekerja yang terkena PHK mendapatkan hak-
haknya, seperti pesangon, kompensasi, dan upah terakhir. "Pertanyaannya, dari mana industri 
UMKM membayar hak-hak buruhnya? Karena bisa dipastikan Giant dan Hero Group tidak 
membayar kompensasi atau pesangon bagi buruh UMKM yang ter-PHK akibat tutupnya Giant. 
Pemerintah harus tanggung jawab untuk mencarikan solusi bagi ribuan buruh UMKM yang juga 
ikut ter-PHK," pungkasnya. 
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Telah terjadi saling pengertian, saling memahami, antara 
manajemen Indomaret Group, dan buruh. Hal itu menghasilkan kesimpulan, satu terhadap kasus 
pidana Anwar Bessy, semua sepakat menyelesaikan kasus tersebut di luar pengadilan 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Manajemen Indomarco pun menyetujui untuk 
mempekerjakan kembali saudara Anwar Bessy, yang penempatan kerjanya sesuai posisi dan 
kebutuhan dari perusahaan. Tanpa ada dikurangi hak-hak pekerjanya 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami, serikat pekerja dalam hal ini akan menghentikan 
atau setop untuk melakukan aksi boikot Indomaret. Termasuk rencana kegiatan dan aksi 
solidaritas lain yang terkait dengan kasus ini 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Serikat buruh berpendapat, manajemen dalam membayar 
THR 2020 tidak sesuai peraturan perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan 
aturan perundangan-undangan seperti UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tidak membayar THR sesuai dengan isi peraturan 
perusahaan, seharusnya didahului dengan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan 
dengan pihak pekerja atau serikat pekerja yang mewakili buruh. Bukan membayar secara 
sepihak THR sebesar 50% dari peraturan perusahaan tersebut 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Buruh yang menuntut pembayaran THR sesuai peraturan 
perusahaan dikriminalisasi. Dalam hal ini, Anwar Bessy alias Ambon dianggap melakukan tindak 
pidana 

 

Ringkasan 

Perseteruan antara kalangan buruh dengan Indomaret berakhir damai. Buruh, yang diwakili 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan manajemen PT Indomarco Prismatama 
setuju untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. 
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BURUH VS INDOMARET BERAKHIR DAMAI, BOIKOT DISETOP 

Perseteruan antara kalangan buruh dengan Indomaret berakhir damai. Buruh, yang diwakili 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan manajemen PT Indomarco Prismatama 
setuju untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan dalam perjanjian 
damai antara buruh dan Indomaret, kasus pidana yang menimpa buruh bernama Anwar Bessy 
disepakati tidak diteruskan. Penyelesaian masalah dilakukan di luar jalur hukum. 

Sebelumnya, Anwar Bessy disebut kalangan buruh dikriminalisasi usai menuntut pembayaran 
tunjangan hari raya (THR) yang tidak diberikan penuh oleh Indomaret di tahun 2020. Anwar 
Bessy merupakan pegawai Indomaret dan anggota serikat buruh. 

"Telah terjadi saling pengertian, saling memahami, antara manajemen Indomaret Group, dan 
buruh. Hal itu menghasilkan kesimpulan, satu terhadap kasus pidana Anwar Bessy, semua 
sepakat menyelesaikan kasus tersebut di luar pengadilan," ungkap Said Iqbal dalam konferensi 
pers virtual, Kamis (3/6/2021). 

Kemudian, kesepakatan berikutnya adalah, Anwar Bessy dijanjikan akan kembali diterima 
bekerja di Indomaret. Posisinya, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Said Iqbal 
mengatakan manajemen berjanji menjamin hak-hak Anwar Bessy sebagai pekerja tidak akan 
dikurangi. 

"Manajemen Indomarco pun menyetujui untuk mempekerjakan kembali saudara Anwar Bessy, 
yang penempatan kerjanya sesuai posisi dan kebutuhan dari perusahaan. Tanpa ada dikurangi 
hak-hak pekerjanya," ungkap Said Iqbal. 

Dengan adanya perjanjian kedua belah pihak, Said Iqbal menyatakan serikat buruh akan 
berhenti melakukan aksi boikot Indomaret. 

Bukan cuma aksi boikot, namun serangkaian aksi solidaritas lainnya akan disetop oleh buruh. 
Mulai dari aksi di Bursa Efek, hingga membawa masalah ini ke dunia internasional. 

"Kami, serikat pekerja dalam hal ini akan menghentikan atau setop untuk melakukan aksi boikot 
Indomaret. Termasuk rencana kegiatan dan aksi solidaritas lain yang terkait dengan kasus ini," 
ungkap Said Iqbal. 

Dalam catatan detikcom, serikat pekerja melakukan aksi protes besar berupa boikot Indomaret 
karena kasus yang terjadi pada Anwar Bessy. Aksi ini dimulai pada Kamis lalu (27/5). 

Said Iqbal sebelumnya mengaku akan menginstruksikan anggota serikat buruh yang berjumlah 
2,2 juta orang di 30 provinsi dan 300-an kabupaten/kota untuk mendukung kampanye boikot 
Indomaret. Buruh juga diajak melakukan aksi massa di depan toko-toko Indomaret di seluruh 
Indonesia. 

Serikat pekerja menilai telah terjadi pelanggaran yang serius oleh manajemen PT Indomarco 
Prismatama dalam membayar THR tidak sesuai dengan isi peraturan perusahaan. 

Di mana seharusnya, pekerja yang memiliki masa kerja sampai dengan tiga tahun mendapat 
THR 1 bulan upah, masa kerja 3-7 dibayar 1,5 bulan upah, dan 7 tahun ke atas dibayar 2 bulan 
upah. 

"Serikat buruh berpendapat, manajemen dalam membayar THR 2020 tidak sesuai peraturan 
perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan aturan perundangan-undangan 
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seperti UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015," kata Said Iqbal dalam keterangan 
resminya yang dikutip, Senin (24/5/2021). 

Kedudukan Peraturan Perusahaan sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah setara 
dan sama nilainya dengan undang-undang. Peraturan perusahaan mengikat terhadap 
pekerjanya. 

Dengan demikian THR bagi pekerja Indomaret yang punya masa kerja 7 tahun ke atas yang 
dibayarkan 50% dari nilai peraturan telah melanggar hukum, patut diduga ada unsur 
pelanggaran perdata serta pidana seperti penggelapan upah buruh dalam bentuk THR. 

"Tidak membayar THR sesuai dengan isi peraturan perusahaan, seharusnya didahului dengan 
perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak pekerja atau serikat pekerja yang 
mewakili buruh. Bukan membayar secara sepihak THR sebesar 50% dari peraturan perusahaan 
tersebut," kata Said Iqbal. 

Alih-alih menyelesaikan masalah dengan pekerja yang protes, justru Indomaret malah 
mempidanakan pekerjanya yang melakukan protes. 

"Buruh yang menuntut pembayaran THR sesuai peraturan perusahaan dikriminalisasi. Dalam hal 
ini, Anwar Bessy alias Ambon dianggap melakukan tindak pidana," ujar Said Iqbal. 
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Kementerian Ketenagakerjaan berupaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan 
kerja bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah melakukan percepatan 
penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, 
maupun pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas. 

 

BERKOMITMEN WUJUDKAN KESAMAAN HAK DAN KESEMPATAN KERJA, KEMNAKER 
GELAR RAKOR PERCEPATAN PENYELENGGARAAN ULD 

BANDUNG - Kementerian Ketenagakerjaan berupaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan 
kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. 

Oleh karena itu, pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas 
(ULD) Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang 
mempekerjakan penyandang disabilitas. 

Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker Suhartono mengatakan 
melalui ULD akan semakin membuktikan tenaga kerja penyadang disabilitas bukan hanya 
memiliki hak, tetapi SDM yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik, produktif. 

"Lebih dari itu mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah 
terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen 
mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan," kata Suhartono saat 
membuka sekaligus memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan 
Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan di kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/6). 

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) dan data Disnaker provinsi 
dan Kabupaten/Kota per Januari 2020, tercatat 546 perusahaan mempekerjakan penyandang 
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disabilitas, dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.508 orang dari 538.518 total 
tenaga kerja yang bekerja. 

Suhartono mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan akses 
kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. 

Hal itu, lanjutnya, mengingat penyandang disabilitas berhak berpartisipasi dan berperan serta 
dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan 
ekonominya. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah diwajibkan untuk mendukung 
dan memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas. 

Suhartono menambahkan pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk diharapkan dapat 
memotivasi perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dan semakin terbuka 
mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang 
ketenagakerjaan. 

"Saat ini dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa 
peralatan produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun 
keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," katanya. 

Suhartono berharap momentum Rakor percepatan penyelenggaraan ULD mampu mewujudkan 
komitmen pemda dalam pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi para penyandang disabilitas, 
agar mereka mampu mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan atas dasar 
kesetaraan. 

Plt. Direktur Bina PTKDN Nora Kartika Setyaningrum dalam laporannya menyatakan sesuai PP 
Nomor 60 Tahun 2020, penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan wajib dilaksanakan oleh 
Disnaker provinsi dan kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama lintas sektor. 

Menurutnya, untuk mendukung percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan, 
diperlukan diseminasi informasi tentang kebijakan dan teknis penyelenggaaannya kepada Pemda 
dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. 

"Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman semua pemangku kebijakan di Pemda 
menjadikan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, sebagai bagian dari perencanaan, 
penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah," ujarnya. 

Nora menambahkan rakor digelar selain sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk 
memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, juga 
bertujuan untuk memperluas akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui 
layanan ketenagakerjaan yang inklusif disabilitas. 

"Sehingga para penyandang disabilitas mampu berpartisipasi sebagai warga negara atas dasar 
kesamaan hak, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi, " katanya. 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Langkah Kemnaker selanjutnya, 
melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah setelah 
mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu dan 
daerah asal masing-masing PMI 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan segera melakukan koordinasi persiapan terkait rencana 
kepulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia PMI Bermasalah (PMIB) dari Malaysia pada bulan 
Juni dan Juli 2021. Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) telah dikerahkan untuk terus memonitor 
rencana pemulangan PMI tersebut. 

 

7.300 PMI BERMASALAH BAKAL DIPULANGKAN DARI MALAYSIA, KEMNAKER 
BERSIAP 

Kementerian Ketenagakerjaan segera melakukan koordinasi persiapan terkait rencana 
kepulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia PMI Bermasalah (PMIB) dari Malaysia pada bulan 
Juni dan Juli 2021. Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) telah dikerahkan untuk terus memonitor 
rencana pemulangan PMI tersebut. 

"Langkah Kemnaker selanjutnya, melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga 
terkait dan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI 
yang akan pulang, termasuk waktu dan daerah asal masing-masing PMI," ujar Sekjen Kemnaker, 
Anwar Sanusi dikutip dari keterangannya. 

Anwar menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh data dari Perwakilan RI terkait 
dengan jumlah pasti dari PMIB yang akan dipulangkan melalui jalur darat, laut, dan udara. 



 

133 

 

Dia menjabarkan, saat ini, jumlah PMI yang berada di Malaysia dan memiliki izin resmi, Visa 
PLKS (Pass Lawatan Kerja Sementara) per tanggal 15 Maret 2021 berjumlah 470.396 PMI. 
Sedangkan, hasil koordinasi Atnaker dengan Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Imigrasi di 
bawah Kementerian Dalam Negeri, diinformasikan saat ini ada sekitar 7.300 PMI Bermasalah 
yang berada di Depo Tahanan Imigrasi. 

"Melalui Atnaker, Pemerintah telah meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan 
para WNI/PMI tersebut. Karena mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan 
tersebut dikarenakan pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja /permit)," ujarnya. 

Dalam proses tersebut, menurutnya, Perwakilan RI memprioritaskan memulangkan para PMI 
yang dianggap dalam katagori rentan yaitu, orang tua, ibu hamil, dan anak-anak) yang ada di 
tahanan. Pemulangan dari Depo Tahanan Imigrasi terus dilakukan secara bertahap dalam skala 
kecil, mulai pembiayaan dari Depo maupun secara mandiri. 

Terkait jumlah PMI di Depo sebanyak 7.300 PMIB yang akan pulang, saat ini masih dalam proses 
pendataan di seluruh Depo Tahanan Imigrasi di Malaysia. Pendataan dilakukan secara bersama 
antara Disnaker, Dinkes, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI). 

"Sedangkan untuk pelaksanaan pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan 
Pemerintah Daerah cq. Dinas Ketenagakerjaan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota baik di 
debarkasi maupun di daerah asal," tambahnya. 

Untuk pendataan, pemulangan, dan pembiayaan 7300 PMIB melalui jalur darat, laut, dan udara 
tersebut, Anwar Sanusi menyatakan, koordinasi dengan maksimal dilakukan dengan BP2MI dan 
UPT BP2MI, serta Dinas Ketenagakerjaan baik di debarkasi maupun di daerah asal. 

Mengantisipasi kebijakan pemerintah Malaysia akan memberlakukan lockdown COVID-19, 
Sekjen mengatakan pihaknya juga telah meminta Atnaker melalui koordinasi dengan Perwakilan 
RI untuk mengantisipasi pengaduan. Apabila ada PMI yang juga ikut diliburkan karena ketentuan 
dari Kementerian Sumber Manusia (KSM) pada MCO 1, Malaysia. 

"Para pekerja yang diliburkan tetap mendapatkan gaji, dan meminta untuk berkoordinasi dengan 
pejabat Tenaga Kerja untuk membantu hak-hak PMI bila ada yang terkena pemutusan hubungan 
kerja karena dampak dari MCO atau Lockdown ini," kata Sekjen. 

Sementara itu, terkait penanganan kepulangan PMIB dari negara penempatan selain Malaysia, 
dia mengatakan, akan terkoordinasi antar K/L termasuk TNI dan POLRI, serta Pemda terkait. 

"Yang masih jadi kendala dalam pemulangan PMIB antara lain belum adanya alokasi anggaran 
di beberapa Pemda, baik untuk penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk 
pelaksanaan karantina kesehatan," tutupnya. 
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Serikat buruh sepakat untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai 
ritel yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan keputusan tersebut diambil lantaran Indomaret 
memastikan tak akan melanjutkan kasus Anwar Bessy ke meja hijau. 

 

SEPAKAT DAMAI, BURUH HENTIKAN KAMPANYE BOIKOT INDOMARET 

Jakarta - Serikat buruh sepakat untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap 
Indomaret, gerai ritel yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan keputusan 
tersebut diambil lantaran Indomaret memastikan tak akan melanjutkan kasus Anwar Bessy ke 
meja hijau. 

"FSPMI dan KSPI akan menghentikan atau stop aksi Boikot Indomaret termasuk kegiatan lain 
yang terkait dengan kasus ini," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/6). 

Menurut Said, baik perusahaan dan buruh sudah saling memahami untuk menolak kriminalisasi 
Anwar Bessy. 

"Saling pengertian dan kesepahaman tersebut telah melahirkan kesepakatan yaitu manajemen 
Indomarco atau Indomaret Group menyetujui untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Anwar 
Bessy diselesaikan di luar pengadilan," tuturnya. 

Pihak Indomaret, menurut Iqbal, saat ini berkewajiban untuk menjalankan kesepakatan dan tak 
melakukan balasan terhadap tindakan Anwar Bessy. 

"Teknis operasional dari draf atau pembuatan isi kesepahaman kedua belah pihak akan 
disupervisi atau diharapkan Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan mengundang 
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para pihak dan ditandatangani kesepakatan para pihak antara pekerja Anwar Bessy yang diwakili 
DPP FSPMI serta pihak Indomarco," jelasnya. 

Seperti diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam melakukan boikot 
terhadap Indomaret jika manajemen Indomarco tetap membawa kasus Anwar Bessy ke meja 
hijau. 

Anwar Bessy merupakan seorang karyawan yang tidak sengaja merusak gypsum kantor 
perusahaan tersebut saat aksi menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2020 yang 
masih tertunggak. Pekerja menyatakan perusahaan menunggak pembayaran THR kepada buruh 
sebesar 50 persen. 

Namun, perusahaan mengklaim perusahaan sudah membayar THR sebesar satu bulan upah. 
Pembayaran THR tersebut sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 
tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

Pada Jumat (28/5) lalu, Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos menyatakan telah beberapa 
kali melakukan fasilitasi manajemen Indomarco dengan SP/SB untuk bertemu dan berdialog 
mencari win-win solution terkait masalah Anwar Bessy. 
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Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saling pemgertian tersebut telah melahirkan kesepakatan, 
yaitu manajemen Indomarco menyetujui untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Anwar 
Bessy karyawan Indomaret 

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Manajemen Indomaret Group pun bisa menyetujui untuk 
mempekerjakan kembali saudara Anwar Bessy sesuai posisi yang dibutuhkan perusahaan tanpa 
mengurangi hak-hak pekerja 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan demikian, maka kedua belah pihak punya tanggung 
jawab untuk membuat suasana hubungan beliau menjadi harmonis, dan menjaga nama baik 
perusahaan dimana saudara Anwar Bessy bekerja 

negative - Perseroan (NA) Atas tindakannya tersebut, AB dilaporkan ke Polres Jakarta Utara pada 
11 Mei 2020 dengan Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Pasal Perusakan 

 

Ringkasan 

PT Indomarco Prismatama ( Indomaret ) memutuskan untuk mempekerjakan kembali Anwar 
Bessy yang harus menjalani proses hukum akibat aksi penuntutan tunjangan hari raya (THR) 
yang belum terbayarkan. Sebelumnya, Anwar Bessy selaku pekerja Indomaret di Jakarta Utara 
harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat karena dilaporkan secara 
pidana oleh perusahaan akibat rusaknya dinding gypsum saat buruh menuntut THR 2020 untuk 
dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya. 
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INDOMARET PUTUSKAN PEKERJAKAN KEMBALI ANWAR BESSY USAI AKSI BOIKOT 
BURUH 

Jakarta - PT Indomarco Prismatama ( Indomaret ) memutuskan untuk mempekerjakan kembali 
Anwar Bessy yang harus menjalani proses hukum akibat aksi penuntutan tunjangan hari raya 
(THR) yang belum terbayarkan. 

Sebelumnya, Anwar Bessy selaku pekerja Indomaret di Jakarta Utara harus menjalani 
persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat karena dilaporkan secara pidana oleh 
perusahaan akibat rusaknya dinding gypsum saat buruh menuntut THR 2020 untuk dibayarkan 
seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, saat ini telah 
terjadi saling pengertian antara pihak manajemen PT Indomarco Prismatama dan kaum buruh 
yang diwakili oleh kelompoknya bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). 

"Saling pemgertian tersebut telah melahirkan kesepakatan, yaitu manajemen Indomarco 
menyetujui untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Anwar Bessy karyawan Indomaret," ujar 
Iqbal, Kamis (3/6/2021). 

Sebelumnya, KSPI dan FSPMI telah melancarkan aksi boikot terhadap ratusan gerai milik 
Indomaret selama tiga hari sejak Kamis, 27 Mei 2021. 

Pasca sejumlah perundingan dan aksi boikot tersebut, Iqbal menyampaikan, KSPI dan FSPMI 
telah mengeluarkan penyelesaian di luar pengadilan. Hasilnya, Anwar Bessy pada akhirnya bisa 
kembali mendapatkan pekerjaannya sebagai karyawan Indomaret. 

"Manajemen Indomaret Group pun bisa menyetujui untuk mempekerjakan kembali saudara 
Anwar Bessy sesuai posisi yang dibutuhkan perusahaan tanpa mengurangi hak-hak pekerja," 
jelasnya. 

"Dengan demikian, maka kedua belah pihak punya tanggung jawab untuk membuat suasana 
hubungan beliau menjadi harmonis, dan menjaga nama baik perusahaan dimana saudara Anwar 
Bessy bekerja," tandas Iqbal. 

Sebelumnya, aksi boikot produk Indomaret dilakukan Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) 
karena salah satu pekerjanya harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Hal ini terjadi setelah ada laporan secara pidana oleh perusahaan akibat rusaknya dinding 
gypsum saat buruh menuntut THR 2020 dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Senin (31/5/2021), PT Indoritel 
Makmur Internasional Tbk (DNET) menjelaskan kronologi latar belakang timbulnya perkara 
hukum dengan salah satu karyawan. 

Pada 8 Mei 2020 dimulai pukul 13.00 WIB bertempat di kantor cabang Indomaret tempat AB 
(pekerja yang ditahan) bekerja, direncanakan untuk dilakukan sosialisasi pemberian THR 2020 
dengan ketentuan, karyawan dengan masa kerja 1 tahun ke atas, mendapat THR sebesar 1 
bulan upah dan karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, mendapat THR secara 
proporsional. 

"Sosialisasi dilakukan secara bertahap (per bagian dan per shift) sesuai Protokol Kesehatan 
dalam masa Pandemi," tulis perseroan. 
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Ketika sosialisasi berlangsung, sekitar pukul 18.00 WIB diketahui ada sejumlah driver (karyawan 
Indomaret) berkumpul di depan pintu gerbang dan mengajak mogok driver lain yang hendak 
bertugas mengirim barang. 

Pimpinan cabang bersama-sama dengan pimpinan driver kemudian mengajak dialog beberapa 
driver yang terlibat dalam aksi mogok tersebut. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan agar tetap mematuhi peraturan PSBB.Beberapa 
driver sempat mengatakan mereka mengetahui bocoran materi sosialisasi yang akan 
disampaikan pada pukul 19.00 WIB nanti, dan menuntut ketentuan THR yang sama dengan 
2019. 

"Sekitar pukul 19.00 WIB, pihak Polsek dan Polres Jakarta Utara datang untuk menengahi dialog 
antara pimpinan cabang dengan driver. Karena waktu semakin malam, para karyawan yang 
sudah tidak bertugas atau bekerja, diminta untuk pulang karena besok harus kembali bekerja," 
tulis perseroan. 

Beberapa saat setelah itu, AB datang ke ruang pertemuan dengan berteriak-teriak dan 
menunjuk-nunjuk atasannya. Melihat hal tersebut, aparat segera menghentikan langkah AB agar 
tidak mendekati atasannya. AB kemudian memukul dinding ruang pertemuan sehingga 
berlubang (bolong). 

"Atas tindakannya tersebut, AB dilaporkan ke Polres Jakarta Utara pada 11 Mei 2020 dengan 
Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Pasal Perusakan," tulisnya. 

Pada 13 Mei 2020, AB diberikan Surat Peringatan ke tiga (SP 3). Perseroan menyatakan, saat ini 
pihak Indomaret sudah berproses dengan melakukan upaya dialog yang dimediasi oleh Direktur 
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) yang 
berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan terkait perbuatan yang dilakukan oleh AB 
tersebut. 
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Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera melakukan 
koordinasi persiapan terkait rencana kepulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah 
(PMIB) dari Malaysia pada Juni dan Juli 2021. Hingga sat ini, Kemnaker telah mengarahkan Atase 
Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk terus memonitor rencana pemulangan PMI tersebut. 

 

KEMNAKER PERSIAPKAN PEMULANGAN 7.300 PMIB DARI MALAYSIA 

JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera 
melakukan koordinasi persiapan terkait rencana kepulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia 
Bermasalah (PMIB) dari Malaysia pada Juni dan Juli 2021. Hingga sat ini, Kemnaker telah 
mengarahkan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk terus memonitor rencana pemulangan 
PMI tersebut. 

"Langkah Kemnaker selanjutnya, melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah 
Daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang, 
termasuk waktu dan daerah asal masing-masing PMI," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, 
dalam rapat gabungan (ragab) dengan Komisi I, Komisi IX, dan Komisi X DPR di Komplek 
Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/6). 

Rapat gabungan yang dipimpin oleh Nihayatul Wafirah (F-PKB) ini dihadiri oleh perwakilan dari 
Kementerian dari Kemenko Bidang PMK, Kemhan, Kemlu, Kemendagri, Kemenkumham, 
Kemnaker, Kemenkes, Kemensos, BNPB, BP2MI, serta BPJS Ketenagakerjaan. 

Anwar Sanusi menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh data dari Perwakilan RI 
terkait dengan jumlah pasti dari PMIB yang akan dipulangkan melalui jalur darat, laut, dan udara. 

Saat ini, jumlah PMI yang berada di Malaysia dan memiliki izin resmi, Visa PLKS (Pass Lawatan 
Kerja Sementara) per tanggal 15 Maret 2021 berjumlah 470.396 PMI. 
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Sedangkan hasil koordinasi Atnaker dengan Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Imigrasi di 
bawah Kementerian Dalam Negeri, diinformasikan saat ini ada sekitar 7.300 PMI Bermasalah 
yang berada di Depo Tahanan Imigrasi. 

"Melalui Atnaker, Pemerintah telah meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan 
para WNI/PMI tersebut karena mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan 
tersebut dikarenakan pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja /permit)," ujarnya. 

Anwar Sanusi mengatakan, dalam proses tersebut, Perwakilan RI memprioritaskan 
memulangkan para PMI yang dianggap dalam katagori rentan (orang tua, ibu hamil, dan anak-
anak) yang ada di tahanan. Pemulangan dari Depo Tahanan Imigrasi terus dilakukan secara 
bertahap dalam skala kecil, mulai pembiayaan dari Depo maupun secara mandiri. 

Terkait jumlah PMI di Depo sebanyak 7.300 PMIB yang akan pulang, saat ini masih dalam proses 
pendataan di seluruh Depo Tahanan Imigrasi di Malaysia. Pendataan dilakukan secara bersama 
antara Disnaker, Dinkes, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI). 

"Sedangkan untuk pelaksanaan pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan 
Pemerintah Daerah cq. Dinas Ketenagakerjaan ditingkat provinsi dan kab/kota baik di debarkasi 
maupun di daerah asal," kata Anwar Sanusi. 

Untuk pendataan, pemulangan, dan pembiayaan 7300 PMIB melalui jalur darat, laut, dan udara 
tersebut, Anwar Sanusi menyatakan selalu melakukan koordinasi dengan BP2MI dan UPT BP2MI, 
serta Dinas Ketenagakerjaan baik di debarkasi maupun di daerah asal. 

Mengantisipasi kebijakan pemerintah Malaysia akan memberlakukan lockdown, Sekjen 
mengatakan pihaknya juga telah meminta Atnaker melalui koordinasi dengan Perwakilan RI 
untuk mengantisipasi pengaduan apabila ada PMI yang juga ikut diliburkan karena ketentuan 
dari Pemerintah Malaysia cq. Kementerian Sumber Manusia (KSM) pada MCO 1. 

"Para pekerja yang diliburkan tetap mendapatkan gaji, dan meminta untuk berkoordinasi dengan 
pejabat Tenaga Kerja untuk membantu hak-hak PMI bila ada yang terkena pemutusan hubungan 
kerja karena dampak dari MCO atau Lockdown ini," kata Sekjen. 

Sementara penanganan kepulangan PMIB dari negara penempatan selain Malaysia, Anwar 
Sanusi mengatakan, penanganan kepulangan PMIB dilakukan secara terkoordinasi antar K/L 
termasuk TNI dan POLRI, serta Pemda terkait. 

"Yang masih jadi kendala dalam pemulangan PMIB antara lain belum adanya alokasi anggaran 
di beberapa Pemda, baik untuk penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk 
pelaksanaan karantina kesehatan," kata Anwar Sanusi. 
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Bupati Ende, Drs. H. Djafar H. Achmad, M.M. menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja, 
Jaminan Kematian dan Manfaat Beasiswa Pendidikan dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) 
kepada ahli waris Almarhum Arifin A. Rahman, tenaga kerja buruh bongkar muat Pelabuhan 
Ende, ahli waris Almarhum Stefanus Seghu, tenaga kerja honorer Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Ende, dan ahli waris Almarhumah Rosadelima Daso, tenaga kerja pendamping desa 
di Kabupaten Ende. 

 

BUPATI DJAFAR H ACHMAD,SERAHKAN SANTUNAN BPJAMSOSTEK 

Ende - Bupati Ende, Drs. H. Djafar H. Achmad, M.M. menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan 
Kerja, Jaminan Kematian dan Manfaat Beasiswa Pendidikan dari BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJamsostek) kepada ahli waris Almarhum Arifin A. Rahman, tenaga kerja buruh bongkar muat 
Pelabuhan Ende, ahli waris Almarhum Stefanus Seghu, tenaga kerja honorer Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Ende, dan ahli waris Almarhumah Rosadelima Daso, tenaga kerja pendamping 
desa di Kabupaten Ende. 

Selain menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Bupati Djafar 
Achmad juga menyerahkan manfaat beasiswa pendidikan akibat orang tua meninggal dunia yang 
diberikan kepada Arkyansah Arifin, siswa kelas 2 Sekolah Dasar dan Fathan Almaisan Arifin, siswa 
Taman Kanak - Kanak, Modesta Windyarti Natalia Toa Ngey, Mahasiswa Semester 8 dan Yohanes 
F.A. Keu Ngey siswa kelas XI, ke empat anak tersebut ahli waris dari Alm Arifin A. Rahman dan 
Alm Rosadelima Daso. 

Penyerahan santunan kecelakaan kerja dan kematian serta beasiswa Pendidikan tersebut 
diserahkan Bupati Djafar Achmad kepada ahli waris pada kegiatan upacara peringatan hari lahir 
pancasila di halaman pemda Ende, selasa 1/6/2021 lalu. 

Pada saat penyerahan, Bupati Djafar berharap kepada semua OPD untuk segera mendaftarkan 
seluruh non ASN dan masyarakat pekerja untuk bisa menjadi peserta BPJamsostek karena 
banyak manfaat yang diperoleh peserta maupun ahli waris. 
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Kepala BPJamsostek, yang pada saat penyerahan simbolis diwakilkan oleh Ryan Rizky Bikatofani, 
Bagian Kepesertaan BPJamsostek Cabang Ende sebelum kegiatan penyerahan menyampaikan 
terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Ende dan pihak-pihak terkait yang terus memberikan 
dukungan kepada BPJamsostek dan berharap kepada masyarakat Kabupaten Ende baik itu 
pekerja formal, non formal / mandiri serta non ASN untuk segera menjadi peserta agar masyarat 
pekerja di Ende ada kepastian perlindungan dan semakin sejahtera sehingga kehadiran negara 
melalui BPJamsostek bisa dirasakan oleh masyarakat Ende. 

Para penerima santunan kematian masing-masing menerima santunan jaminan kematian 
sebesar Rp. 42.000.000,- dan Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 155.333.296,-. Kemudian 
untuk manfaat beasiswa Pendidikan yang diberikan oleh BPJamsostek adalah sebagai berikut 
:untuk Tingkat Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar 1 juta per tahun per anak, Sekolah 
Menengah Pertama 2 Juta per tahun per anak, SMA 3 Juta per tahun per anak dan Perguruan 
Tinggi 12 Juta per tahun per anak. Dimana manfaat beasiswa Pendidikan ini bisa di terima untuk 
2 orang anak peserta ahli waris dengan total maksimal Rp 174 Juta rupiah dengan kepesertaan 
BPJamsostek minimal 3 tahun. 
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Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan selama 2 
tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) masih dapat membukukan kinerja yang sangat 
baik. Hal ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) yang 
secara resmi diumumkan pada, Senin (31/5) di Plaza BPJAMSOSTEK. Kegiatan dihadiri oleh 
jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK. 

 

AUDIT BPJS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020, NYATAKAN LIKUIDITAS SEHAT DAN 
HASIL INVESTASI POSITIF 

Ambon: Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan 
selama 2 tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) masih dapat membukukan kinerja 
yang sangat baik. Hal ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program 
(LK-LPP) yang secara resmi diumumkan pada, Senin (31/5) di Plaza BPJAMSOSTEK. Kegiatan 
dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK. 

Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun 
Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). 
Sementara Laporan Pengelolaan Program (LPP) JHT, JP, JKK, dan JKM dinyatakan telah sesuai 
dengan kriteria penyajian berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013. 

Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari 
Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan 
Jaminan Pensiun (JP) tumbuh hingga 13%. Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan 
klaim JHT hingga 22%, sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan Relaksasi 
Iuran dengan potongan hingga 99% selama 6 bulan. Tingkat Kesehatan Keuangan DJS maupun 
Badan BPJAMSOSTEK selama tahun 2020 juga dalam kondisi yang aman dan sehat. 
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Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pertumbuhan DJS ini antara 
lain ditopang kinerja investasi BPJAMSOSTEK tahun 2020. Capaian dana investasi aset DJS ini 
tumbuh hingga 13,16% YoY, dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42% YoY. 

"Aset DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 
sebesar Rp483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJAMSOSTEK sebesar Rp15,8 
triliun, maka sampai dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJAMSOSTEK mengelola aset 
sebesar Rp499,58 triliun", ujar Anggoro. 

Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK, Asep Rahmat Suwandha, menyampaikan bahwa dalam hal 
cakupan perlindungan kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 50,7 
juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK dengan 30 juta tenaga kerja peserta 
aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun 
2020 sebesar Rp73,26 triliun. Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim 
sepanjang tahun 2020 bahkan cukup dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima. 

"Semua program DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari 
pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan," jelas Asep. 

Selanjutnya Asep memaparkan dari pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai Rp32,33 
triliun, sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59% p.a., yang 
lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68% p.a. 
Sebagai tambahan, hasil pengembangan investasi JHT di BPJAMSOSTEK tersebut tidak 
dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20%. 

Ditilik dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik 
tersebut, sepanjang tahun 2020 BPJAMSOSTEK telah membayarkan klaim atau pembayaran 
jaminan sebesar Rp36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta. Besaran pembayaran klaim tersebut 
meningkat sebesar 22,64%. 

Dalam kesempatan lain Kepala BPJAMSOSTEK Maluku, Mangasa Laorensius Oloan 
menyampaikan dengan adanya Laporan audit yang dilakukan oleh KAP terhadap Laporan 
Keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 dinyatakan WTM membuktikan bahwa pengelolaan 
keuangan dilakukan dengan transparan dan akuntabel, pengelolaan keuangan yang dilakukan 
sesuai standar akuntansi keuangan. 

"ini tentunya akan berdampak bagi peserta dengan manfaat yang berkelanjutan sesuai Program 
yang telah diamanatkan demi kesejahteraan masyarakat pekerja,"ungkapnya. 
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Narasumber 

positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Untuk menjaga hubungan 
industrial yang harmonis dan kondusif, prioritaskan dialog untuk mencari win-win solution terbaik 

negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Sekali lagi, Kemnaker terus 
mendorong perselisihan di Indomarco untuk dicarikan solusi bersama melalui dialog secara 
bipartit antara kedua pihak 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mendorong serikat buruh/serikat pekerja 
(SP/SB) dan manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) untuk menyelesaikan 
masalah ketenagakerjaan di perusahaan tersebut dengan mengedepankan musyawarah 
mufakat. Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap meyakini, permasalahan yang 
menimpa Anwar Bessy dengan PT Indomarco Prismatama, selaku pengelola ritel Indomaret, 
dapat diselesaikan secara dialog atau komunikasi yang baik untuk mencari jalan terbaik. 

 

KEMNAKER MINTA INDOMARET SELESAIKAN PERSELISIHAN DENGAN ANWAR 
BESSY SECARA MUSYAWARAH 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) kembali mendorong serikat buruh/serikat pekerja (SP/SB) dan manajemen PT 
Indomarco Prismatama (Indomaret Group) untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di 
perusahaan tersebut dengan mengedepankan musyawarah mufakat. 
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Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap meyakini, permasalahan yang menimpa 
Anwar Bessy dengan PT Indomarco Prismatama, selaku pengelola ritel Indomaret, dapat 
diselesaikan secara dialog atau komunikasi yang baik untuk mencari jalan terbaik. 

"Untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, prioritaskan dialog untuk 
mencari win-win solution terbaik, " kata Harahap dalam keterangannya Rabu (2/6/2021). 

Chairul mengatakan pihaknya di Kemnaker terus mendorong kedua pihak menyelesaikan 
perselisihan ketenagakerjaan dengan hati yang tenang dan pikiran yang lapang. 

Hal tersebut untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak. 

Chairul, menyatakan situasi pandemi COVID-19 berdampak terhadap kondisi perekonomian yang 
sulit. 

Kondisi ini selayaknya menjadi momen bagi semua pihak harus bersatu, saling memahami, dan 
saling mendukung dalam menghadapi pandemi. 

Oleh karenanya, kedua pihak baik harus terus memupuk dialog hubungan industrial dan 
mempererat kebersamaan. 

Chairul pun berpendapat kedua pihak memiliki iktikad baik untuk menuntaskan persoalan 
ketenagakerjaan. 

"Sekali lagi, Kemnaker terus mendorong perselisihan di Indomarco untuk dicarikan solusi 
bersama melalui dialog secara bipartit antara kedua pihak," kata Chairul. 

Sebelumnya, pada Jumat (28/5/2021) lalu, Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah 
beberapa kali melakukan fasilitasi manajemen Indomarco dengan SP/SB untuk bertemu dan 
bersama-sama mencari solusi dan jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, untuk 
menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif. 
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neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Oleh karena itu, mulai dari sekarang dan seterusnya 
diinstruksikan untuk stop kampanye boikot Indomaret, dan tidak lagi memasang status atau 
bentuk lainnya di media sosial terkait kampanye boikot ini. Semua sudah selesai dan sudah ada 
kata sepakat, dengan harapan yang sudah kita sampaikan ke depannya di perusahaan Indomaret 
Group di seluruh Indonesia dibuat perjanjian kerja bersama antara manajemen dengan serikat 
pekerja 

neutral - Kahar S. Cahyono (Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI) Untuk lebih jelasnya 
nanti akan disampaikan Pak Iqbal. Semalam baru pesan di atas yang disampaikan beliau 

neutral - Kahar S. Cahyono (Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI) Sejauh ini, tidak 
ada dampak terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh entitas asosiasi kami, yaitu 
Indomaret 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bisa dipastikan akan terhadi loss penjualan produk 
Indomaret, karena buruh dalam beberapa hari ke depan akan menjalankan rencana boikot 
tersebut 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) mengimbau kepada seluruh anggota untuk 
menghentikan kampanye boikot Indomaret. Hal ini menyusul kesepakatan yang telah dicapai 
pihak Indomaret dengan perwakilan buruh yakni KSPI dan Federasi Serikat Pekerja Indonesia 
(FSPI). Tujuan boikot ini dilakukan dengan empat tuntutan buruh kepada manajemen 
Indomaret. Mulai dari tuntutan pembebasan dan pekerjakan kembali Anwar Bessy, meminta 
manajemen Indomaret menjalankan memorandum atau peraturan perusahaan termasuk 
menjalankan pembayaran THR sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, dan meminta Menteri 
Tenaga Kerja untuk memfasilitasi pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara top 
manajemen Indomaret dengan DPP FSPMI yang mana PKB tersebut berlaku secara nasional. 
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BOIKOT DIHENTIKAN, INDOMARET BAKAL PENUHI SEMUA TUNTUTAN BURUH? 

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) mengimbau kepada seluruh anggota 
untuk menghentikan kampanye boikot Indomaret. Hal ini menyusul kesepakatan yang telah 
dicapai pihak Indomaret dengan perwakilan buruh yakni KSPI dan Federasi Serikat Pekerja 
Indonesia (FSPI). 

Tujuan boikot ini dilakukan dengan empat tuntutan buruh kepada manajemen Indomaret. Mulai 
dari tuntutan pembebasan dan pekerjakan kembali Anwar Bessy, meminta manajemen 
Indomaret menjalankan memorandum atau peraturan perusahaan termasuk menjalankan 
pembayaran THR sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, dan meminta Menteri Tenaga Kerja 
untuk memfasilitasi pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara top manajemen 
Indomaret dengan DPP FSPMI yang mana PKB tersebut berlaku secara nasional. 

Saat ini, tuntutan mengenai pembebasan dan mempekerjakan kembali Anwar Bessy sudah 
mencapai kata sepakat. 

"Oleh karena itu, mulai dari sekarang dan seterusnya diinstruksikan untuk stop kampanye boikot 
Indomaret, dan tidak lagi memasang status atau bentuk lainnya di media sosial terkait kampanye 
boikot ini. Semua sudah selesai dan sudah ada kata sepakat, dengan harapan yang sudah kita 
sampaikan ke depannya di perusahaan Indomaret Group di seluruh Indonesia dibuat perjanjian 
kerja bersama antara manajemen dengan serikat pekerja," ungkap Said dalam pesan singkatnya 
kepada jajaran KSPI. 

Kendati demikian, rincian mengenai tindak lanjut tuntutan lain akan disampaikan oleh KSPI pada 
siang hari ini. Dijelaskan Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI, Kahar S. Cahyono, 
pihaknya untuk saat ini belum bisa menjelaskan mengenai kesepakatan yang telah dicapai. 

"Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan Pak Iqbal. Semalam baru pesan di atas yang 
disampaikan beliau," kata Kahar saat dihubungi Liputan6.com pada Kamis (3/6/2021). 

Sebelumnya, KSPI bersama FSPMI berencana pada Kamis 3 Juni 2021, memulai aksi kampanye 
boikot di ratusan toko Indomaret selama tiga hari. Aksi ini meliputi 20 toko Indomaret di Jakarta, 
30 toko Indomaret di Jawa Barat, 10 toko Indomaret di Banten, 10 toko di Jawa Tengah, 20 toko 
di Jawa Timur, 10 toko Sumatera Utara, 10 toko di Kepulauan Riau, dan puluhan yang lain di 
Lampung, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bengkulu, NTB, dan beberapa 
daerah yang lain. 

Sebelumnya, kampanye boikot Indomaret masih akan dilakukan buruh di berbagai daerah di 
Indonesia, Kamis, 3 Juni 2021. Melihat hal ini, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET), 
induk usaha PT Indomarco Prismatama (Indomaret) menegaskan pihaknya telah memikirkan 
langkah yang akan ditempuh. 

Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (31/5/2021), DNET mengaku 
pihak Indomaret sudah berproses dengan melakukan upaya dialog terkait perbuatan yang 
dilakukan oleh AB (karyawan Indomaret yang dilaporkan ke pihak kepolisian). 

"Saat ini, pihak Indomaret sudah berproses dengan melakukan upaya dialog yang dimediasi oleh 
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI 
JSK) yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan terkait perbuatan yang dilakukan oleh 
AB tersebut," tulis perseroan. 

Perseroan juga menegaskan bila tak terdapat dampak terhadap kegiatan operasional yang 
dilakukan oleh Indomaret akibat boikot produk yang dilakukan para buruh. 
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"Sejauh ini, tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh entitas asosiasi 
kami, yaitu Indomaret," tulisnya. 

Pekerja PT Indomarco Prismatama di Jakarta Utara Anwar Bessy harus menjalani persidangan 
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dilaporkan secara pidana oleh perusahaan akibat 
rusaknya dinding gypsum saat buruh menuntut THR 2020 dibayarkan seperti tahun-tahun 
sebelumnya. 

Said mengatakan, KSPI beranggotakan 2,2 juta yang tersebar di 30 provinsi dan lebih dari 300 
kabupatan/kota. Sedangkan FSPMI beranggotakan lebih dari 250 buruh di 24 provinsi dan lebih 
dari 200 kab/kota. 

"Bisa dipastikan akan terhadi loss penjualan produk Indomaret, karena buruh dalam beberapa 
hari ke depan akan menjalankan rencana boikot tersebut," tutur dia. 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Langkah Kemnaker selanjutnya, 
melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan informasi 
valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu dan daerah asal masing-masing 
PMI 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Melalui Atnaker, Pemerintah telah 
meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan para WNI/PMI tersebut karena 
mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan tersebut dikarenakan 
pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja /permit) 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sedangkan untuk pelaksanaan 
pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan Pemerintah Daerah cq. Dinas 
Ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik di debarkasi maupun di daerah asal 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Yang masih jadi kendala dalam 
pemulangan PMIB antara lain belum adanya alokasi anggaran di beberapa pemda, baik untuk 
penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk pelaksanaan karantina kesehatan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Para pekerja yang diliburkan tetap 
mendapatkan gaji, dan meminta untuk berkoordinasi dengan pejabat Tenaga Kerja untuk 
membantu hak-hak PMI bila ada yang terkena pemutusan hubungan kerja karena dampak dari 
MCO atau Lockdown ini 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal melakukan koordinasi 
persiapan terkait rencana kepulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia PMI Bermasalah (PMIB) 
dari Malaysia. Para PMIB akan dipulangkan bulan Juni dan Juli 2021. Sekretaris Jenderal (Sekjen) 
Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan pihaknya telah mengarahkan Atase Ketenagakerjaan 
(Atnaker) untuk terus memonitor rencana pemulangan PMI tersebut. Hal itu disampaikannya 
dalam rapat gabungan dengan Komisi I, Komisi IX, dan Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen 
Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). 
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BERMASALAH, 7.300 PMI SEGERA DIPULANGKAN DARI MALAYSIA 

JAKARTA, : Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal melakukan 
koordinasi persiapan terkait rencana kepulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia PMI 
Bermasalah (PMIB) dari Malaysia. Para PMIB akan dipulangkan bulan Juni dan Juli 2021. 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan pihaknya telah 
mengarahkan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk terus memonitor rencana pemulangan 
PMI tersebut. Hal itu disampaikannya dalam rapat gabungan dengan Komisi I, Komisi IX, dan 
Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). 

"Langkah Kemnaker selanjutnya, melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah 
Daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang, 
termasuk waktu dan daerah asal masing-masing PMI," jelas Anwar dikutip dalam keterangan 
tertulis, Rabu (2/6/2021). 

Berdasarkan hasil koordinasi Atnaker dengan Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Imigrasi di 
bawah Kementerian Dalam Negeri, diinformasikan saat ini ada sekitar 7.300 PMI Bermasalah 
yang berada di Depo Tahanan Imigrasi. 

"Melalui Atnaker, Pemerintah telah meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan 
para WNI/PMI tersebut karena mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan 
tersebut dikarenakan pelanggaran izin tinggal (tidak mempunyai izin kerja /permit)," ungkap 
Anwar. Ia menerangkan perwakilan RI memprioritaskan pemulangan para PMI yang dianggap 
dalam kategori rentan (orang tua, ibu hamil, dan anak-anak) yang ada di tahanan. Pemulangan 
dari Depo Tahanan Imigrasi terus dilakukan secara bertahap dalam skala kecil, melalui 
pembiayaan dari depo maupun secara mandiri. 

Adapun 7.300 PMIB dari Depo Tahanan yang akan pulang masih dalam proses pendataan di 
seluruh Depo Tahanan Imigrasi di Malaysia. Pendataan dilakukan bersama-sama oleh Disnaker, 
Dinkes, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 

"Sedangkan untuk pelaksanaan pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan 
Pemerintah Daerah cq. Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik di 
debarkasi maupun di daerah asal," imbuh Anwar. 

Adapun untuk penanganan PMIB dari negara penempatan selain Malaysia, Anwar menyebut 
kepulangan PMIB dilakukan secara terkoordinasi antar K/L termasuk TNI dan POLRI, serta 
Pemda terkait. 

"Yang masih jadi kendala dalam pemulangan PMIB antara lain belum adanya alokasi anggaran 
di beberapa pemda, baik untuk penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk 
pelaksanaan karantina kesehatan," cetus Anwar. 

Terkait hal ini, pada saat rakor pemulangan PMI yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi 
beberapa waktu lalu, telah dibahas pemda yang menjadi tempat dembarkasi PMI diminta untuk 
mengajukan usulan kebutuhan anggaran bagi penanganan pemulangan PMI, seperti untuk 
kebutuhan karantina (akomodasi dan konsumsi). 

Sementara itu, terkait kebijakan lockdown yang diberlakukan pemerintah Malaysia, Atnaker 
berkoordinasi dengan Perwakilan RI untuk mengantisipasi pengaduan apabila ada PMI yang juga 
ikut diliburkan atau terkena PHK karena ketentuan dari Pemerintah Malaysia cq. Kementerian 
Sumber Manusia (KSM) pada MCO 1. "Para pekerja yang diliburkan tetap mendapatkan gaji, dan 
meminta untuk berkoordinasi dengan pejabat Tenaga Kerja untuk membantu hak-hak PMI bila 
ada yang terkena pemutusan hubungan kerja karena dampak dari MCO atau Lockdown ini," 
ungkap Anwar. kbc 10. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali mengadakan program vaksinasi Covid-19 
bagi pekerja dan buruh di Gedung Serbaguna Kemenaker, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, pelaksanaan vaksinasi yang merupakan 
hasil kerja sama antara Kemenaker dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu bertujuan untuk 
mengendalikan laju penularan Covid-19, khususnya pada klaster pekerja dan buruh. 

 

KENDALIKAN PENULARAN COVID-19 KLASTER PEKERJA, KEMENAKER KEMBALI 
GELAR PROGRAM VAKSINASI BURUH 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali mengadakan program vaksinasi Covid-19 
bagi pekerja dan buruh di Gedung Serbaguna Kemenaker, Jakarta, Rabu (2/6/2021). 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, pelaksanaan vaksinasi yang 
merupakan hasil kerja sama antara Kemenaker dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu 
bertujuan untuk mengendalikan laju penularan Covid-19, khususnya pada klaster pekerja dan 
buruh. 

"Program vaksinasi ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk memutus rantai penularan 
Covid-19 dan memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan khususnya (bagi) pekerja dan 
buruh," tutur Ida dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima pada Rabu. 

Dengan demikian, lanjut dia, para buruh dan pekerja dapat kembali bekerja dan beraktivitas 
secara normal. 

Adapun kegiatan vaksinasi Covid-19 tahap kedua tersebut masih menjadi rangkaian peringatan 
Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2021. 

Vaksinasi akan dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada 2-3 Juni 2021. Program ini akan diikuti 
setidaknya 1.000 orang perwakilan dari serikat pekerja dan serikat buruh (SP/SB). 



 

153 

 

Buruh dan pekerja yang hadir dalam vaksinasi tersebut juga berasal dari Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Sarikat Buruh 
Muslimin Indonesia (SARBUMUSI), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). 

Menaker mengatakan, meskipun para buruh dan pekerja sudah divaksin, mereka harus tetap 
disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes), baik itu di tempat kerja, maupun di 
lingkungan masyarakat. 

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri berharap, pelaksanaan vaksinasi bisa 
berjalan dengan baik seperti sebelumnya. 

"Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi ini dapat mempercepat pemulihan sektor 
ketenagakerjaan dan perekonomian yang selama ini terdampak pandemi Covid-19," harapnya. 

Sementara itu, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan, program vaksinasi ini sudah 
ditunggu-tunggu oleh SP/SB agar dapat kembali hidup dengan normal. 

Elly juga mengungkapkan apresiasinya kepada pemerintah, terutama Kemenaker dalam 
melaksanakan vaksinasi bagi para pekerja dan buruh. 

"Semua pihak wajib bekerja sama dalam menghindarkan diri dari ancaman pandemi Covid-19," 
kata Elly. 

Presiden KSBSI itu berharap, kerja sama yang baik antara pemerintah dengan serikat pekerja 
dan buruh dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan akan tetap berlanjut di masa 
depan. 

Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari Hubungan Luar Negeri dan Buruh Migran Dewan 
Pimpinan Pusat (DPP) KSPSI Idris Palar juga menyambut baik program vaksinasi dari Kemenaker. 

Idris mengucapkan terima kasih kepada Menaker Ida yang telah memperhatikan kesehatan para 
buruh dan pekerja. 

"Buruh dan pekerja masih sangat membutuhkan vaksin Covid-19 ini, saya sangat mengapresiasi 
apa yang dilakukan Kemenaker pada pelaksanaan vaksin kedua Covid-19 ini," katanya. 
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Narasumber 

neutral - Kahar S. Cahyono (Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI) Sudah ada 
kesepakatan. KSPI berencana mengumumkan secara resmi siang ini 

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI dan FSPMI mengucapkan terima kasih atas jiwa besar 
dan kebijaksanaan pimpinan perusahaan tersebut 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Mulai dari sekarang dan seterusnya diinstruksikan untuk stop 
kampanye boikot Indomaret, dan tidak lagi memasang status atau bentuk lainnya di media sosial 
terkait kampanye boikot ini. Semua sudah selesai dan sudah ada kata sepakat, dengan harapan 
yang sudah kita sampaikan ke depannya di perusahaan Indomaret group di seluruh Indonesia 
dibuat perjanjian kerja bersama antara manajemen dengan serikat pekerja 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sejauh ini, tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional 
yang dilakukan oleh entitas asosiasi kami, yaitu Indomaret 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bisa dipastikan akan terhadi loss penjualan produk 
Indomaret, karena buruh dalam beberapa hari ke depan akan menjalankan rencana boikot 
tersebut 

 

Ringkasan 

Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) 
mengimbau kepada seluruh anggotanya untuk menghentikan boikot Indomaret. Kedua belah 
pihak sudah mencapai kesepakatan dengan PT Indomarco Prismatama sebagai pengelola 
Indomaret. Buruh pada Kamis 3 Juni 2021 ini berencana menggelar aksi boikot produk Indomaret 
di ratusan toko di Indonesia. "Sudah ada kesepakatan. KSPI berencana mengumumkan secara 
resmi siang ini," kata Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI, Kahar S. Cahyono, kepada 
Liputan6.com pada Kamis (3/6/2021). 
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CAPAI KESEPAKATAN, BURUH DIIMBAU HENTIKAN KAMPANYE BOIKOT 
INDOMARET 

Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( 
KSPI ) mengimbau kepada seluruh anggotanya untuk menghentikan boikot Indomaret. Kedua 
belah pihak sudah mencapai kesepakatan dengan PT Indomarco Prismatama sebagai pengelola 
Indomaret. 

Buruh pada Kamis 3 Juni 2021 ini berencana menggelar aksi boikot produk Indomaret di ratusan 
toko di Indonesia. "Sudah ada kesepakatan. KSPI berencana mengumumkan secara resmi siang 
ini," kata Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI, Kahar S. Cahyono, kepada 
Liputan6.com pada Kamis (3/6/2021). 

Kahar menyatakan, kesepakatan dengan pihak Indomaret diketahui dari pesan singkat Presiden 
KSPI, Said Iqbal, pada Rabu malam 2 Juni 2021. 

Diketahui sebelumnya terkait rencana boikot ini, ada 4 tuntutan buruh kepada manajemen 
Indomaret. Mulai dari tuntutan pembebasan dan pekerjakan kembali Anwar Bessy, meminta 
manajemen Indomaret menjalankan memorandum atau peraturan perusahaan termasuk 
menjalankan pembayaran THR sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, dan meminta Menteri 
Tenaga Kerja untuk memfasilitasi pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara top 
manajemen Indomaret dengan DPP FSPMI yang mana PKB tersebut berlaku secara nasional. 

Terkait pembebasan Anwar Bessy dari tuntutan pidana dan mempekerjakannya kembali sudah 
mencapai kata sepakat dengan pimpinan perusahaan. "KSPI dan FSPMI mengucapkan terima 
kasih atas jiwa besar dan kebijaksanaan pimpinan perusahaan tersebut," demikian keterangan 
Said dalam pesan singkatnya kepada jajaran KSPI. 

Oleh karena itu, Said puun mengimbau para buruh untuk menghentikan kampanye boikot. 

"Mulai dari sekarang dan seterusnya diinstruksikan untuk stop kampanye boikot Indomaret, dan 
tidak lagi memasang status atau bentuk lainnya di media sosial terkait kampanye boikot ini. 
Semua sudah selesai dan sudah ada kata sepakat, dengan harapan yang sudah kita sampaikan 
ke depannya di perusahaan Indomaret group di seluruh Indonesia dibuat perjanjian kerja 
bersama antara manajemen dengan serikat pekerja," ungkap Said. 

Sebelumnya, kampanye boikot Indomaret masih akan dilakukan buruh di berbagai daerah di 
Indonesia, Kamis, 3 Juni 2021. Melihat hal ini, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET), 
induk usaha PT Indomarco Prismatama (Indomaret) menegaskan pihaknya telah memikirkan 
langkah yang akan ditempuh. 

Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (31/5/2021), DNET mengaku 
pihak Indomaret sudah berproses dengan melakukan upaya dialog terkait perbuatan yang 
dilakukan oleh AB (karyawan Indomaret yang dilaporkan ke pihak kepolisian). 

"Saat ini, pihak Indomaret sudah berproses dengan melakukan upaya dialog yang dimediasi oleh 
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI 
JSK) yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan terkait perbuatan yang dilakukan oleh 
AB tersebut," tulis perseroan. 

Perseroan juga menegaskan bila tak terdapat dampak terhadap kegiatan operasional yang 
dilakukan oleh Indomaret akibat boikot produk yang dilakukan para buruh. 

"Sejauh ini, tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh entitas asosiasi 
kami, yaitu Indomaret," tulisnya. 
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Pekerja PT Indomarco Prismatama di Jakarta Utara Anwar Bessy harus menjalani persidangan 
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dilaporkan secara pidana oleh perusahaan akibat 
rusaknya dinding gypsum saat buruh menuntut THR 2020 dibayarkan seperti tahun-tahun 
sebelumnya. 

Said mengatakan, KSPI beranggotakan 2,2 juta yang tersebar di 30 provinsi dan lebih dari 300 
kabupatan/kota. Sedangkan FSPMI beranggotakan lebih dari 250 buruh di 24 provinsi dan lebih 
dari 200 kab/kota. 

"Bisa dipastikan akan terhadi loss penjualan produk Indomaret, karena buruh dalam beberapa 
hari ke depan akan menjalankan rencana boikot tersebut," tutur dia. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami mendukung tiga isu prioritas yang 
disampaikan Presidensi Italia, karena hal ini sejalan dengan apa yang kita upayakan dalam 
menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Jadi memang 3 isu prioritas itu sangat 
penting untuk dibahas, termasuk soal gender yang selama ini menjadi concern kita 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dunia usaha dan industri berubah 
begitu dinamis. Oleh karenanya, harus ada jaminan pelindungan sosial yang memadai bagi para 
pekerja/buruh 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam Annex-3 ini dibahas tentang 
pekerjaan jarak jauh dan platform pekerjaan yang saat ini langkah dan kebijakannya sedang 
mulai ditetapkan secara global di berbagai negara 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mendukung 3 isu prioritas yang 
disampaikan Presidensi Italia pada forum 4th Employment Working Group (EWG) G20. Ketiga 
isu prioritas tersebut dinilai sejalan dengan target Indonesia dalam memulihkan ekonomi akibat 
pandemi Covid-19. 

 

INDONESIA DUKUNG 3 ISU PRIORITAS KETENAGAKERJAAN FORUM G20 

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mendukung 3 isu 
prioritas yang disampaikan Presidensi Italia pada forum 4th Employment Working Group (EWG) 
G20. 
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Ketiga isu prioritas tersebut dinilai sejalan dengan target Indonesia dalam memulihkan ekonomi 
akibat pandemi Covid-19. 

Dalam forum 4th EWG yang berlangsung secara virtual pada Selasa (1/6/2021), Sekretaris 
Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menjelaskan G20 di bawah Presidensi Italia memiliki 
pandangan untuk secepatnya memulihkan kondisi ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19. 

Untuk itu, negara-negara Dunia, khususnya anggota G20 harus memprioritaskan 3 isu utama 
yaitu menciptakan pekerjaan lebih banyak, lebih baik, dan bergaji sama bagi perempuan; sistem 
pelindungan sosial di dunia kerja yang terus berubah; serta pola kerja, organisasi bisnis, dan 
proses produksi di era digitalisasi. 

"Kami mendukung tiga isu prioritas yang disampaikan Presidensi Italia, karena hal ini sejalan 
dengan apa yang kita upayakan dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia," kata 
Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, dikutip dari keterangan resminya, Kamis 
(3/6/2021). 

Anwar menjelaskan melalui Annex-1, Presidensi Italia menyampaikan peta jalan menuju 
pekerjaan yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih setara bagi perempuan. Peta jalan ini diyakini 
mampu melampaui Target Brisbane. 

"Jadi memang 3 isu prioritas itu sangat penting untuk dibahas, termasuk soal gender yang 
selama ini menjadi concern kita," ucapnya. 

Kemudian pada Annex-2 berupa prinsip kebijakan G20 untuk memastikan akses ke perlindungan 
sosial yang memadai bagi semua orang di dunia kerja yang terus berubah. 

Ia mengatakan Annex-2 ini sejalan dengan Indonesia yang telah memberlakukan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di mana UU Cipta Kerja menawarkan 
pelindungan sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) "Dunia usaha dan industri 
berubah begitu dinamis. Oleh karenanya, harus ada jaminan pelindungan sosial yang memadai 
bagi para pekerja/buruh," ujarnya. 

Terakhir, Annex-3 yang mencakup prinsip-prinsip panduan untuk pengaturan kerja dan platform 
kerja jarak jauh. Platform ini diperlukan mengingat era digitalisasi dan pandemi Covid-19 telah 
mempercepat disrupsi ekonomi. 

"Dalam Annex-3 ini dibahas tentang pekerjaan jarak jauh dan platform pekerjaan yang saat ini 
langkah dan kebijakannya sedang mulai ditetapkan secara global di berbagai negara," ujarnya. 

 

 

  



 

159 

 

Judul Permasalahan Indomaret dengan Pegawainya, Kemenaker: Harus Win-
Win Solution 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Aksi Boikot Produk Indomaret 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/03/091700026/permasalahan-
indomaret-dengan-pegawainya-kemenaker-harus-win-win-solution 

Jurnalis Dwi Nur Hayati 

Tanggal 2021-06-03 09:17:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Fadhly Harahap 
meminta, permasalahan antara PT Indomarco Prismatama ( Indomaret ) dengan salah satu 
pegawainya, Anwar Bessy, dapat diselesaikan secara dialog atau komunikasi yang baik. 

 

PERMASALAHAN INDOMARET DENGAN PEGAWAINYA, KEMENAKER: HARUS WIN-
WIN SOLUTION 

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Fadhly Harahap 
meminta, permasalahan antara PT Indomarco Prismatama ( Indomaret ) dengan salah satu 
pegawainya, Anwar Bessy, dapat diselesaikan secara dialog atau komunikasi yang baik. 

"Untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, maka harus memprioritaskan 
dialog guna mencari win-win solution terbaik," katanya, seperti dalam keterangan tertulis yang 
Kompas.com terima, Kamis (3/6/2021). 

Untuk diketahui, Indomaret telah mempidanakan Anwar Bessy karena merusak fasilitas kantor 
saat melakukan aksi protes terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) pada 2020. 

Chairul meyakini, situasi pandemi Covid-19 berdampak terhadap kondisi perekonomian yang 
sulit, termasuk antara perusahaan dan pegawai. 

"Kondisi ini, selayaknya menjadi momen bagi semua pihak untuk bersatu, saling memahami, dan 
mendukung dalam menghadapi pandemi," imbuhnya. 

Oleh karena itu, Chairul meminta Indomaret dan Anwar Bessy terus memupuk dialog hubungan 
industrial dan mempererat kebersamaan. 

Menurutnya, kedua pihak memiliki itikad baik untuk menuntaskan persoalan ketenagakerjaan. 
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"Sekali lagi, Kemenaker terus mendorong perselisihan di Indomaret untuk dicarikan solusi 
bersama melalui dialog secara bipartit antara kedua pihak," ucapnya, melalui Siaran Pers Biro 
Humas Kemenaker, Jakarta, Rabu (2/6/2021). 

Kemenaker sendiri telah berupaya mendorong serikat buruh dan serikat pekerja (SP/SB) serta 
manajemen Indomaret Group untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di perusahaan ini 
dengan mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Kami terus mendorong kedua pihak menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan dengan hati 
tenang dan pikiran yang lapang. Hal ini guna mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua 
belah pihak," imbuh Chairul. 

Sebelumnya, Kemenaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) telah beberapa kali melakukan fasilitasi 
manajemen Indomarco dengan SP/SB, Jumat (28/5/2021). 

Fasilitasi tersebut bertujuan mempertemukan kedua belah pihak dan bersama-sama mencari 
solusi serta jalan terbaik dengan mengedepankan itikad baik. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Langkah Kemenaker selanjutnya, 
melakukan koordinasi dengan k/l terkait dan pemerintah daerah setelah mendapatkan informasi 
valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu dan daerah asal masing-masing 
PMI 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Melalui Atnaker, pemerintah telah 
meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan para WNI/PMI tersebut karena 
mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan tersebut dikarenakan 
pelanggaran izin tinggal [tidak mempunyai izin kerja /permit] 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sedangkan untuk pelaksanaan 
pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan Pemerintah Daerah cq. Dinas 
Ketenagakerjaan ditingkat provinsi dan kab/kota baik di debarkasi maupun di daerah asal 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Para pekerja yang diliburkan tetap 
mendapatkan gaji, dan meminta untuk berkoordinasi dengan pejabat Tenaga Kerja untuk 
membantu hak-hak PMI bila ada yang terkena pemutusan hubungan kerja karena dampak dari 
MCO [Movement Control Order] atau lockdown ini 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Yang masih jadi kendala dalam 
pemulangan PMIB antara lain belum adanya alokasi anggaran di beberapa pemda, baik untuk 
penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk pelaksanaan karantina kesehatan 

 

Ringkasan 

Hingga sat ini, Kemenaker telah mengarahkan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk terus 
memonitor rencana pemulangan PMI tersebut. "Langkah Kemenaker selanjutnya, melakukan 
koordinasi dengan k/l terkait dan pemerintah daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait 
data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu dan daerah asal masing-masing PMI," ujar 
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Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, dalam rapat gabungan (ragab) dengan Komisi I, Komisi IX, dan 
Komisi X DPR di Komplek Parlemen Senayan, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (3/6/2021). 

 

KEMENAKER PERSIAPKAN KEPULANGAN 7.300 PEKERJA MIGRAN DARI MALAYSIA 

Hingga sat ini, Kemenaker telah mengarahkan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) untuk terus 
memonitor rencana pemulangan PMI tersebut. 

"Langkah Kemenaker selanjutnya, melakukan koordinasi dengan k/l terkait dan pemerintah 
daerah setelah mendapatkan informasi valid terkait data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk 
waktu dan daerah asal masing-masing PMI," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, dalam rapat 
gabungan (ragab) dengan Komisi I, Komisi IX, dan Komisi X DPR di Komplek Parlemen Senayan, 
dikutip dari keterangan resminya, Rabu (3/6/2021). 

Ragab yang dipimpin oleh Nihayatul Wafirah (F-PKB) ini dihadiri oleh perwakilan dari 
kementerian dari Kemenko Bidang PMK, Kemhan, Kemlu, Kemendagri, Kemenkumham, 
Kemnaker, Kemenkes, Kemensos, BNPB, BP2MI, serta BPJS Ketenagakerjaan. 

Anwar Sanusi menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum memperoleh data dari Perwakilan RI 
terkait dengan jumlah pasti dari PMIB yang akan dipulangkan melalui jalur darat, laut, dan udara. 

Saat ini, jumlah PMI yang berada di Malaysia dan memiliki izin resmi, Visa PLKS (Pass Lawatan 
Kerja Sementara) per tanggal 15 Maret 2021 berjumlah 470.396 PMI. 

Sebaliknya, hasil koordinasi Atnaker dengan Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Imigrasi di 
bawah Kementerian Dalam Negeri dilaporkan ada sekitar 7.300 PMI Bermasalah yang berada di 
Depo Tahanan Imigrasi. 

"Melalui Atnaker, pemerintah telah meminta kepada pihak Malaysia untuk segara memulangkan 
para WNI/PMI tersebut karena mereka sudah habis masa tahanan, terbanyak dari para tahanan 
tersebut dikarenakan pelanggaran izin tinggal [tidak mempunyai izin kerja /permit]," ujarnya. 

Anwar mengatakan dalam proses tersebut, Perwakilan RI memprioritaskan memulangkan para 
PMI yang dianggap dalam katagori rentan (orang tua, ibu hamil, dan anak-anak) yang ada di 
tahanan. Pemulangan dari Depo Tahanan Imigrasi terus dilakukan secara bertahap dalam skala 
kecil, mulai pembiayaan dari Depo maupun secara mandiri. 

Terkait jumlah PMI di Depo sebanyak 7.300 PMIB yang akan pulang, saat ini masih dalam proses 
pendataan di seluruh Depo Tahanan Imigrasi di Malaysia. Pendataan dilakukan secara bersama 
antara Disnaker, Dinkes, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI). 

"Sedangkan untuk pelaksanaan pemulangan dilakukan secara terkoordinir oleh UPT BP2MI dan 
Pemerintah Daerah cq. Dinas Ketenagakerjaan ditingkat provinsi dan kab/kota baik di debarkasi 
maupun di daerah asal," katanya. 

Untuk pendataan, pemulangan, dan pembiayaan 7300 PMIB melalui jalur darat, laut, dan udara 
tersebut, Anwar menyatakan selalu melakukan koordinasi dengan BP2MI dan UPT BP2MI, serta 
Dinas Ketenagakerjaan baik di debarkasi maupun di daerah asal. 

Menanggapi kebijakan pemerintah Malaysia yang memberlakukan lockdown, dia mengemukakan 
telah meminta Atnaker melalui koordinasi dengan Perwakilan RI untuk mengantisipasi 
pengaduan apabila ada PMI yang juga ikut diliburkan karena ketentuan dari Pemerintah 
Malaysia. 
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"Para pekerja yang diliburkan tetap mendapatkan gaji, dan meminta untuk berkoordinasi dengan 
pejabat Tenaga Kerja untuk membantu hak-hak PMI bila ada yang terkena pemutusan hubungan 
kerja karena dampak dari MCO [Movement Control Order] atau lockdown ini," ujarnya. 

Selain Malaysia, Anwar mengatakan penanganan kepulangan PMIB dilakukan secara 
terkoordinasi antar K/L termasuk TNI dan POLRI, serta Pemda terkait. 

"Yang masih jadi kendala dalam pemulangan PMIB antara lain belum adanya alokasi anggaran 
di beberapa pemda, baik untuk penanganan kepulangan ke daerah asal maupun untuk 
pelaksanaan karantina kesehatan," tambahnya. 
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Biro Hubungan Masyarakat 
Kementerian Ketenagakerjaan RI 

TERIMA KASIH 

TELAH MEMBACA 


