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Newstrend Ketenagakerjaan 

5 APRIL 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 
Menaker: BLK Harus Jadi Garda Terdepan Ciptakan 
SDM Unggul 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Balai Latihan Kerja (BLK), terutama BLK Banyuwangi harus berada di garda terdepan 

dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif saat ini dan di masa yang akan datang. 

Untuk itu perlu ditingkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi 

terkait program BLK.  Selain itu, Menaker berharap BLK dapat membangun kolaborasi 

dan memperluas jaringan dengan pemerintah daerah, institusi, maupun industri yang 

ada. 

Kerjasama antara BLK dan pihak-pihak terkait sangat penting untuk menjadi lokomotif 

dalam penciptaan inovasi dan kreativitas yang memiliki nilai tambah. Khususnya bagi 

peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menghasilkan SDM yang kompeten. 

Peningkatan dan pengembangan prasarana yang telah dilakukan, menjadi pemicu bagi 

BLK, termasuk BLK Banyuwangi dalam peningkatan kualitas pelayanan baik bagi 

masyarakat, peserta pelatihan, dan para stakeholders. 
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Judul Ini Pandangan Kadin Soal THR 2021, Dibayar Penuh atau Dicicil Ya? 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210405/12/1376487/ini-
pandangan-kadin-soal-thr-2021-dibayar-penuh-atau-dicicil-ya 

Jurnalis Newswire 

Tanggal 2021-04-05 08:28:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

negative - Bob Azzam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia) Tapi yang belum pulih, dibicarakan secara bipartit [perusahaan dan buruh] 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Saya minta 
tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen 

negative - Bob Azzam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia) Jadi [pembayaran THR] disesuaikan dengan kondisi masing-masing, tidak dapat 
digeneralisir 

positive - Bob Azzam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia) Prinsipnya diserahkan ke bipartit masing-masing perusahaan 

positive - Bob Azzam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia) Biar dibicarakan di sana 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ya kalau normal ya, 100 persen 

 

Ringkasan 

Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bob Azzam 
mendorong adanya penyesuaian dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)  Lebaran 2021. 
Adapun bagi perusahaan yang bisnisnya sudah pulih, dia menilai THR bisa dibayarkan sesuai 
ketentuan. 

 

INI PANDANGAN KADIN SOAL THR 2021, DIBAYAR PENUH ATAU DICICIL YA? 

JAKARTA - Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 
Bob Azzam mendorong adanya penyesuaian dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)  
Lebaran 2021. Adapun bagi perusahaan yang bisnisnya sudah pulih, dia menilai THR bisa 
dibayarkan sesuai ketentuan. 
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"Tapi yang belum pulih, dibicarakan secara bipartit [perusahaan dan buruh]," kata Bob saat 
dihubungi di Jakarta, Minggu, 4 April 2021. 

Sebelumnya pada tahun lalu, Kementerian Ketenagakerjaan telah memberi kelonggaran kepada 
perusahaan untuk mencicil pembayaran THR 2020. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran 
Menteri Ketenegakerjaan Nomor 6 Tahun 2020. 

Untuk 2021, Kementerian Ketenagakerjaan masih menggodok aturannya. Di tengah penyusunan 
regulasi ini, serikat pekerja meminta THR tak lagi dibayar dengan cicilan, tapi penuh 100 persen. 

Setelah itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta para 
pengusaha membayar THR 2021 tak lagi dicicil. "Saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita 
harus komitmen," kata dia pada 1 April 2021. 

Bob kemudian mengatakan kondisi bisnis di tengah pandemi Covid-19 ini masih beragam. Ada 
yang sudah mulai pulih, tapi ada juga yang masih di tahap  survival. 

"Jadi [pembayaran  THR]  disesuaikan dengan kondisi masing-masing, tidak dapat digeneralisir," 
kata dia. 

Untuk itu, dia berharap isu ini bisa dibahas di lembaga tripartit nasional atau Dewan Pengupahan 
Nasional (Depenas). "Prinsipnya diserahkan ke bipartit masing-masing perusahaan," kata dia. 

Kadin pun juga menyerahkan urusan ini ke lembaga tripartit atau Depenas. Sebab, perwakilan 
pengusaha, buruh, dan pemerintah sudah ada di dalamnya. "Biar dibicarakan di sana," kata dia. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan 
aturan pembayaran THR 2021 diharapkan terbit awal atau minggu pertama Ramadan. 
Kementerian, kata dia, sudah berkomunikasi dengan pengusaha dan serikat pekerja. 

Dalam penyusunan aturan, kementerian pun bakal melihat data-data perkembangan terakhir 
dari kondisi di sejumlah sektor bisnis. Sehingga, Anwar menyebut tidak menutup kemungkinan 
ada perusahaan yang wajib membayar  THR  100 persen tanpa dicicil bila memang bisnisnya 
sudah pulih. "Ya kalau normal ya, 100 persen," kata dia. 
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Judul Berita Foto - TRANSFORMASI PENINGKATAN KOMPETENSI ANGKATAN 
KERJA 

Nama Media Ekonomi Neraca 

Newstrend BLK di Banyuwangi 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis ANTARA FOTO 

Tanggal 2021-04-05 08:17:00 

Ukuran 97x125mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 5.432.000 

News Value Rp 27.160.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

BERITA FOTO - TRANSFORMASI PENINGKATAN KOMPETENSI ANGKATAN KERJA 

Berita Foto - TRANSFORMASI PENINGKATAN KOMPETENSI ANGKATAN KERJA 

TRANSFORMASI PENINGKATAN KOMPETENSI ANGKATAN KERJA : Menteri Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia Ida Fauziah (kanan) bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar 
Anas dalam dialog di Balai Latihan Ketja (BLK) Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4/2021). 
Menaker mendorong BLK melakukan transformasi untuk meningkatkan kompetensi angkatan 
kerja di masa pandemi COVID-19, salah satunya dengan melakukan rebranding dan revitalisasi 
peralatan yang sudah usang. 
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Judul Begini cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan program JHT via online 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Jaminan Hari Tua 

Halaman/URL https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-cara-mencairkan-bpjs-
ketenagakerjaan-program-jht-via-online 

Jurnalis kompas.com 
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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 

Bagi Anda yang bertanya-tanya bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan program 
Jaminan Hari Tua (JHT), tak usah bingung. Program JHT bisa dilakukan dengan melalui daring 
(BPJS Ketenagakerjaan online). Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP 
Jamsostek, Irvansyah Utoh Banja, menjelaskan klaim BPJS Ketenagakerjaan program JHT bisa 
diajukan melalui Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan. 

 

BEGINI CARA MENCAIRKAN BPJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT VIA ONLINE 

Bagi Anda yang bertanya-tanya bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan program 
Jaminan Hari Tua (JHT), tak usah bingung. Program JHT bisa dilakukan dengan melalui daring 
(BPJS Ketenagakerjaan online). 

Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek, Irvansyah Utoh Banja, 
menjelaskan klaim BPJS Ketenagakerjaan program JHT bisa diajukan melalui Lapak Asik BPJS 
Ketenagakerjaan. 

Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan adalah kependekan dari Layanan Tanpa Kontak Fisik. Alias 
prosedur cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan program JHT melalui jaringan internet tanpa 
perlu datang ke kantor cabang. 

Untuk mencairkan 100% dana JHT BPJS Ketenagakerjaan, syarat utamanya adalah pegawai 
yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, baik karena diberhentikan atau resign 
atas keputusan sendiri. 

Tahap pertama klaim BPJS Ketenagakerjaan JHT, peserta harus menyiapkan dokumen yang 
dibutuhkan antara lain:  - Kartu peserta tenaga kerja asli dan foto copy. 

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan foto copy. 

- Kartu Keluarga (KK) asli dan foto copy. 

- Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau penetapan dari Pengadilan 
Hubungan Industrial. 
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- Formulir klaim JHT yang sudah diisi. 

- Buku tabungan atas nama peserta JHT sendiri. 

Seluruh proses tidak memerlukan kehadiran peserta di kantor cabang BP Jamsostek. 
Pendafataran Lapak Asik bisa dilakukan di situs antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Peserta cukup mengunggah dokumen dan dikirimkan melalui email yang tertera pada email 
konfirmasi dan peserta akan dihubungi melalui panggilan video untuk verifikasi dokumen yang 
disyaratkan. 

Setelah proses verifikasi selesai, peserta tinggal menunggu dana masuk ke rekening setelah 
seluruh tahapan proses klaim selesai. Peserta juga bisa melacak proses pengajuan klaim JHT 
melalui menu Tracking di BPJSTKU untuk mengetahui secara pasti proses klaim yang sudah 
diserahkan. 

Berikut tahapan klaim BPJS Ketenagakerjaan program JHT di Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan:  
- Registrasi melalui situs antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id (BPJS Ketenagakerjaan online)  - 
Pilih tanggal, waktu pengajuan, dan kantor cabang yang terdekat. 

- Scan atau pindai semua dokumen yang dipersyaratkan, termasuk formulir klaim JHT yang 
sudah terisi lengkap lalu kirimkan dokumen tersebut melalui email kantor cabang tujuan yang 
dipilih. 

- Kirimkan dokumen yang sudah dipindai melalui email ke kantor cabang tujuan yang dipilih 
paling lambat H-1 sebelum tanggal pengajuan. 

- Setelah email diterima, informasi akan diberikan melalui pesan singkat (teks) mengenai waktu 
serta identitas petugas BP Jamsostek yang nantinya akan menghubungi peserta melalui 
panggilan video (video call). 

- Siapkan seluruh dokumen asli yang harus ditunjukkan saat dihubungi melalui panggilan video. 

- Jika dokumen dinyatakan lengkap dan telah lolos verifikasi petugas, klaim JHT akan ditransfer 
ke rekening bank milik peserta (cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan). 

Menurut Utoh, selain dilakukan secara perorangan, klaim BPJS Ketenagakerjaan program JHT 
juga bisa dilakukan secara kolektif melalui perusahaan pemberi kerja. 

Sebelum mengajukan secara kolektif, peserta dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada HRD 
perusahaan apakah telah bekerja sama untuk melakukan klaim JHT kolektif. 

Jika telah bekerjasama, peserta dapat menghubungi HRD perusahaan untuk melakukan 
pengajuan klaim JHT secara kolektif bersama peserta lainnya dalam perusahaan yang sama. 
Seluruh copy dokumen yang menjadi persyaratan wajib diserahkan kepada HRD untuk kemudian 
disampaikan kepada BP Jamsostek melalui  . 

Peserta tinggal menunggu proses klaim selesai dilakukan dan dana JHT ditransfer ke rekening 
bank peserta. Namun, jika pihak perusahaan tidak bekerja sama dalam melakukan klaim JHT 
kolektif, maka opsi ke tiga dapat ditempuh oleh peserta. 

"Kami sangat menyarankan untuk melakukan melalui skema Lapak Asik Online dan Kolektif, 
karena semua proses dilakukan secara online, sehingga menjamin keselamatan dan kenyamanan 
peserta dalam masa pandemi Covid-19," terang Utoh. 
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Itulah beberapa prosedur cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan atau klaim BPJS 
Ketenagakerjaan menggunakan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan 
online). 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "  "  Penulis : Muhammad Idris  Editor : 
Muhammad Idris. 
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Judul Airlangga Hartarto Minta Pengusaha Bayar THR Penuh, Respons 
Kemnaker? 

Nama Media tempo.co 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tentunya apa yang disampaikan Pak 
Menko akan kami perhatikan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami akan melihat data-datanya 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan tengah menampung masukan dari sejumlah pihak untuk 
penerbitan aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2021. Termasuk, 
permintaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar THR dibayar 
penuh tidak dicicil. "Tentunya apa yang disampaikan Pak Menko akan kami perhatikan," kata 
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat dihubungi di Jakarta, 
Minggu, 4 April 2021. 

 

AIRLANGGA HARTARTO MINTA PENGUSAHA BAYAR THR PENUH, RESPONS 
KEMNAKER? 

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan tengah menampung masukan dari sejumlah 
pihak untuk penerbitan aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2021. 
Termasuk, permintaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar 
THR dibayar penuh tidak dicicil. 

"Tentunya apa yang disampaikan Pak Menko akan kami perhatikan," kata Sekretaris Jenderal 
Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 4 April 2021. 

Selain itu, Anwar menyebut komunikasi intens juga dilakukan dengan  pengusaha  dan serikat 
pekerja. Harapannya, regulasi berupa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan ini bisa terbit 
sebelum atau minggu pertama Ramadhan. 
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Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah memberi kelonggaran kepada perusahaan 
untuk mencicil pembayaran THR 2020. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menaker 
Nomor 6 Tahun 2020. 

Tapi untuk 2021 ini,  serikat pekerja  meminta THR tak lagi dibayar dengan cicilan. Bahkan, 
sebanyak 10 ribu buruh dari seribu perusahaan akan menggelar demonstrasi pada 12 April 
mendatang. Salah satu tuntutannya adalah agar THR dibayar penuh. 

Sementara, beberapa pengusaha menilai tetap perlu ada kebijakan khusus untuk perusahaan 
yang masih sanggup membayar THR. 

Anwar menyebut, tahun ini memang ada kelonggaran pembayaran THR karena alasan pandemi. 
Tapi tahun ini, Kemenaker akan melihat seperti apakah kondisi terbaru dari para perusahaan 
yang harus membayar THR ini. "Kami akan melihat data-datanya," kata Anwar. 

(FAJAR PEBRIANTO)   
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Judul 2021 , BP Jamsostek Proyeksi Iuran Capai Rp 77 T 
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Narasumber 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BP Jamsostek) Per bulan, iuran yang kami terima 
itu Rp 7 triliun. Jadi kalau kita hitung sampai dengan akhir tahun, ada potensi iuran sampai 
dengan Rp 77 triliun, plus hasil investasi proyeksi Rp 33,5 triliun. Sehingga total Rp 110 triliun. 
Klaim kita perkirakan Rp 35 triliun. Jadi deltanya (penambahan dana investasi) kurang lebih 
sekitar Rp 70 triliun 

neutral - Edwin Michael Ridwan (Direktur Pengembangan Investasi BP Jamsostek) Sehingga 
untuk melakukan averaging down itu sudah tidak memungkinkan. Tentunya ke depan kita perlu 
menyempurnakan dan meninjau kembali pedoman investasi yang sudah ada, supaya bisa 
mengakomodasi kebutuhan kami sebagai manajemen baru untuk bisa mengatasi kondisi yang 
ada sekarang 

neutral - Edwin Michael Ridwan (Direktur Pengembangan Investasi BP Jamsostek) Ke depan kami 
melakukan realokasi terhadap dana kelolaan. Pertama, kami akan mengurangi deposito karena 
return deposito tidak terlalu banyak. Kami akan realokasi dana deposito ke obligasi Obligasi ini 
bisa obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Tentunya obligasi korporasi ini harus ada rating 
minimal, kami tidak bisa menempatkan dana di perusahaan yang rafinya A (4 minus) 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BP Jamsostek) Itu adalah hal yang berbeda. 
Klaim susah karena prosesnya masih sarat akan dokumen. Jadi secara internal kami melakukan 
simplifikasi, pengurangan dokumen, yang sebelumnya klaim itu butuh 14 dokumen, itu akan 
kami simplifikasi 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek memproyeksi 
menghimpun iuran baru pada tahun ini mencapai Rp 77 triliun. Sementara itu, hasil investasi 
diproyeksi sebesar Rp 33,5 triliun dengan banyak mengubah alokasi dana dari saham, reksa 
dana, dan deposito ke instrumen obligasi serta penyertaan langsung. Direktur Utama BP 
Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, total dana investasi per Februari 2021 mencapai Rp 
489,8 triliun dan ditargetkan bertambah sekitar Rp 70 triliun sampai akhir tahun ini menjadi Rp 
559,9 triliun. Penambahan itu akan disokong dari kombinasi iuran baru dan hasil investasi pada 
2021. 
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2021 , BP JAMSOSTEK PROYEKSI IURAN CAPAI RP 77 T 

Oleh Prisma Ardianto____________________________________ 

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek 
memproyeksi menghimpun iuran baru pada tahun ini mencapai Rp 77 triliun. Sementara itu, 
hasil investasi diproyeksi sebesar Rp 33,5 triliun dengan banyak mengubah alokasi dana dari 
saham, reksa dana, dan deposito ke instrumen obligasi serta penyertaan langsung. 

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, total dana investasi per Februari 
2021 mencapai Rp 489,8 triliun dan ditargetkan bertambah sekitar Rp 70 triliun sampai akhir 
tahun ini menjadi Rp 559,9 triliun. Penambahan itu akan disokong dari kombinasi iuran baru dan 
hasil investasi pada 2021. 

"Per bulan, iuran yang kami terima itu Rp 7 triliun. Jadi kalau kita hitung sampai dengan akhir 
tahun, ada potensi iuran sampai dengan Rp 77 triliun, plus hasil investasi proyeksi Rp 33,5 triliun. 
Sehingga total Rp 110 triliun. Klaim kita perkirakan Rp 35 triliun. Jadi deltanya (penambahan 
dana investasi) kurang lebih sekitar Rp 70 triliun," jelas Anggoro, pekan lalu. 

Sementara itu, Direktur Pengembangan Investasi BP Jamsostek Edwin Michael Ridwan 
memaparkan masing-masing alokasi dana investasi sebesar Rp 489,8 triliun. Dari nilai itu, 
deposito mencakup 12%, obligasi sekitar 65%, saham 14%, reksa dana yang sebagian besar 
adalah reksa dana saham sebesar 8%, investasi di properti hanya 0,4%, dan penyertaan 
langsung 0,1%. 

Dia juga memaparkan proyeksi presentasi hasil investasi (yield ott investment/Yol) dari masing-
masing instrumen tersebut pada 2021. Seperti deposito sebesar 6%, obligasi 7,8%, saham 4,5%, 
reksa dana 1,2%, properti 4,4%, dan penyertaan langsung 1,1%. 

Selain tantangan untuk terus menambah dana investasi, BP Jamsostek juga mesti mengatasi 
permasalahan floating loss atau unrealized loss sekitar 5% dari dana investasi atau senilai Rp 23 
triliun. Defisit itu berasal dari penempatan pada instrumen saham dan reksa dana, sehingga 
pergerakan indeks harga saham (IHSG) akan begitu berpengaruh terhadap upaya perbaikan 
tersebut. 

Edwin menjelaskan, ketika memutuskan melakukan penempatan dana investasi pada instrumen 
saham dan reksadana saham, orientasinya adalah untuk berinvestasi selama 10-15 tahun. 
Sehingga adanya unrealize loss karena instrumen saham yang terjadi pada 1-2 tahun belakangan 
dianggap wajar. Namun demikian, BP Jamsostek tetap memutuskan untuk mengurangi alokasi 
saham dan reksa dana. 

Langkah pertama, pihaknya akan mengambil untung dari sejumlah portofolio saham. Langkah 
kedua, jika saatnya dirasa tepat, terbuka peluang untuk kembali membeli portofolio saham 
(averaging down) yang dianggap memiliki prospek baik. Namun langkah kedua akan sedikit 
terhmbat karena banyak dari portofolio saham sudah mendekati batas 5% kepemilikan, sesuai 
dengan pedoman investasi BP Jamsostek. 

"Sehingga untuk melakukan averaging down itu sudah tidak memungkinkan. Tentunya ke depan 
kita perlu menyempurnakan dan meninjau kembali pedoman investasi yang sudah ada, supaya 
bisa mengakomodasi kebutuhan kami sebagai manajemen baru untuk bisa mengatasi kondisi 
yang ada sekarang," ucap Edwin. 

Di samping itu, menurut dia, kondisi tingkat bunga rendah atau ultra low inter-est rate 
environment menyebabkan yield dari deposito tidak lagi menarik. Apalagi saat ini likuiditas bank 
cukup tebal, sehingga banyak bank menolak untuk menerima dana deposito dari BPJS 
Jamsostek. Kalaupun ada, bank-bank itu memberi bunga yang sangat rendah. Sebagai contoh, 
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suku bunga deposito Himbara saat ini di level 3-3,25%. Besaran suku bunga itu dinilai tidak 
mampu menambal liabilitas BP Jamsostek. 

Edwin menegaskan, nilai dana investasi deposito saat ini mencapai Rp 70 triliun. Dia memastikan 
bahwa dana itu cukup untuk menambal potensi klaim selama dua tahun. Dalam hal ini, 
masyarakat tidak perlu khawatir dengan risiko unrealized loss yang sedang terjadi. Hal yang 
perlu dikhawatirkan adalah nilai Rp 70 triliun itu tidak memberikan imbal hasil yang cukup. 

"Ke depan kami melakukan realokasi terhadap dana kelolaan. Pertama, kami akan mengurangi 
deposito karena return deposito tidak terlalu banyak. Kami akan realokasi dana deposito ke 
obligasi Obligasi ini bisa obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Tentunya obligasi korporasi 
ini harus ada rating minimal, kami tidak bisa menempatkan dana di perusahaan yang rafinya A 
(4 minus)," ungkap dia. 

Maksimalkan Penyertaan Langsung 

Lebih lanjut, untuk bisa mendapatkan imbal hasil lebih baik, maka manajemen baru BP 
Jamsostek berencana memaksimalkan instrumen penempatan langsung. Saat ini, penyertaan 
langsung yang hanya 0,1% akan digenjot sesuai aturan hingga porsi 5% atau setara Rp 25 triliun 
dari dana kelolaan saat ini. 

Meski begitu, kendala juga ditemui karena PP 99/2013 dan PP 55/2015 penyertaan langsung 
hanya memperbolehkan dilakukan pada bidang usaha yang mendukung operasional BP 
Jamsostek. Misalnya saja interpretasi bahwa investasi di jalan tol yang sama sekali tidak 
mendukung operasional badan. Oleh karena itu, manajemen baru turut meminta restu dan 
dukungan DPR untuk memperluas interpretasi aturan tersebut. 

Terkait risiko, sambung Edwin, analisis penyertaan langsung oleh BP Jamsostek akan dilakukan 
dengan menggandeng SWT yang dianggap lebih memiliki kapabilitas. Hal itu setidaknya akan 
dilakukan selama lima tahun sampai BP Jamsostek mampu memiliki SDM yang mumpuni guna 
menganalisis risiko. 

Edwin menekankan, sederet upaya realokasi portofolio investasi itu adalah bagian dari 
memperbaiki adanya unrealized loss dan memaksimalkan hasil investasi untuk para peserta. 
Selain itu, perthitungan unrealized loss juga tidak dibebankan pada peserta tapi pada program 
yang menyumbang defisit yakni JHT. 

Anggoro memastikan, tidak ada hubungan antara unrealize loss dengan kesulitan peserta 
melakukan klaim. Kedua hal itu berbeda lantaran BP Jamsostek memiliki likuiditas berlebih, 
sementara sulitnya klaim dipengaruhi proses pelayanan yang berlarut "Itu adalah hal yang 
berbeda. Klaim susah karena prosesnya masih sarat akan dokumen. Jadi secara internal kami 
melakukan simplifikasi, pengurangan dokumen, yang sebelumnya klaim itu butuh 14 dokumen, 
itu akan kami simplifikasi," tandas Anggoro. 
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Judul Akhirnya! Teka-teki Pencairan BLT Subsidi Terjawab, Cek 5 Faktanya 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/04/04/320/2389075/akhirnya-
teka-teki-pencairan-blt-subsidi-terjawab-cek-5-faktanya?page=1 

Jurnalis Fadel Prayoga 

Tanggal 2021-04-05 05:01:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

negative - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker) Data klirnya ini yang masih belum. Istilahnya yang retur tapi belum 
tersalurkan itu yang masih kita cocokkan 

 

Ringkasan 

Pencairan dana sisa BLT subsidi gaji tahun 2020 masih menjadi tanda tanya besar para pekerja. 
Namun, sudah ada bocoran mengenai pencairan BLT subsidi gaji. Terkait hal itu, Okezone 
merangkum beberapa fakta menarik soal BLT subsidi gaji untuk diulas, Senin (5/4/2021). 

 

AKHIRNYA! TEKA-TEKI PENCAIRAN BLT SUBSIDI TERJAWAB, CEK 5 FAKTANYA 

Pencairan dana sisa BLT subsidi gaji tahun 2020 masih menjadi tanda tanya besar para pekerja. 
Namun, sudah ada bocoran mengenai pencairan BLT subsidi gaji. 

Terkait hal itu, Okezone merangkum beberapa fakta menarik soal BLT subsidi gaji untuk diulas, 
Senin (5/4/2021). 

1. BLT Subsidi Gaji Rp352 Miliar Belum Dicairkan 

Target penerimaan BLT gaji tahun 2020 sendiri sebanyak 12.403.896 orang dengan anggaran 
sebesar Rp29.769.350.400.000. 

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

2. Koordinasi dengan Pihak Bank 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker 
Aswansyah menjelaskan bahwa kini pihaknya masih melakukan pencocokan data dengan 
beberapa pihak bank terkait untuk mengajukan kembali dana BLT tersebut ke Kemenkeu. 
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"Data klirnya ini yang masih belum. Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih 
kita cocokkan," kata Aswansyah kepada Okezone, Rabu (31/3/2021). 

3. Tak Bisa Buru-Buru 

Dia mengaku tak bisa buru-buru dalam mengerjakan itu karena dibutuhkan ketelitian agar tak 
terjadi lagi kesalahan data. 

"Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita cocokkan. Takutnya kalau kita 
buru-buru, jadi persoalan baru lagi," ujarnya. 

4. Pengerjaan Pencocokan Data Tak Bisa Ditargetkan 

Selain itu, dirinya juga tidak bisa menargetkan ihwal kapan pencairan BLT gaji tersebut akan 
dilaksanakan. "Sementara itu (dulu) ya," kata dia. 

5. Syarat Dapatkan BLT Subsidi Gaji 

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

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

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

Keempat, kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020. 

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

Keenam, memiliki rekening bank aktif. 
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Judul BP Jamsostek Proyeksikan Iuran Rp 77 Triliun di 2021 

Nama Media investor.id 

Newstrend Iuran BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://investor.id/finance/bp-jamsostek-proyeksikan-iuran-rp-77-
triliun-di-2021 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BP Jamsostek) Per bulan, iuran yang kami terima 
itu Rp 7 triliun. Jadi kalau kita hitung sampai dengan akhir tahun, ada potensi iuran sampai 
dengan Rp 77 triliun, plus hasil investasi proyeksi Rp 33,5 triliun. Sehingga total Rp 110 triliun. 
Klaim kita perkirakan Rp 35 triliun. Jadi deltanya (penambahan dana investasi) kurang lebih 
sekitar Rp 70 triliun 

neutral - Edwin Michael Ridwan (Direktur Pengembangan Investasi BP Jamsostek) Sehingga 
untuk melakukan averaging down itu sudah tidak memungkinkan. Tentunya ke depan kita perlu 
menyempurnakan dan meninjau kembali pedoman investasi yang sudah ada supaya bisa 
mengakomodasi kebutuhan kami sebagai manajemen baru untuk bisa mengatasi kondisi yang 
ada sekarang 

positive - Edwin Michael Ridwan (Direktur Pengembangan Investasi BP Jamsostek) Sehingga ke 
depan kami akan melakukan realokasi terhadap dana kelolaan. Pertama, kami akan mengurangi 
deposito karena return deposito tidak terlalu banyak. Kami akan realokasi dana deposito ke 
obligasi. Obligasi ini bisa obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Tentunya obligasi korporasi 
ini harus ada rating minimal, kami tidak bisa menempatkan dana di perusahaan yang ratingnya 
A- ( A minus ) 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BP Jamsostek) Itu adalah hal yang berbeda. 
Klaim susah karena prosesnya masih sarat akan dokumen. Jadi secara internal kami melakukan 
simplifikasi, pengurangan dokumen, yang sebelumnya klaim itu butuh 14 dokumen, itu akan 
kami simplifikasi 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek 
memproyeksikan penghimpunan iuran baru mencapai Rp 77 triliun sepanjang tahun 2021. Di 
saat yang sama, hasil investasi diproyeksi sebesar Rp 33,5 triliun dengan banyak mengubah 
alokasi dana dari saham, reksadana, dan deposito ke instrumen obligasi dan penyertaan 
langsung. Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, total dana investasi 
per Februari 2021 mencapai Rp 489,8 triliun dan ditargetkan bertambah sekitar Rp 70 triliun 
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sampai akhir tahun menjadi Rp 559,9 triliun. Penambahan itu akan disokong dari kombinasi iuran 
baru dan hasil investasi di 2021. 

 

BP JAMSOSTEK PROYEKSIKAN IURAN RP 77 TRILIUN DI 2021 

JAKARTA  - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek 
memproyeksikan penghimpunan iuran baru mencapai Rp 77 triliun sepanjang tahun 2021. Di 
saat yang sama, hasil investasi diproyeksi sebesar Rp 33,5 triliun dengan banyak mengubah 
alokasi dana dari saham, reksadana, dan deposito ke instrumen obligasi dan penyertaan 
langsung. 

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, total dana investasi per Februari 
2021 mencapai Rp 489,8 triliun dan ditargetkan bertambah sekitar Rp 70 triliun sampai akhir 
tahun menjadi Rp 559,9 triliun. Penambahan itu akan disokong dari kombinasi iuran baru dan 
hasil investasi di 2021. 

"Per bulan, iuran yang kami terima itu Rp 7 triliun. Jadi kalau kita hitung sampai dengan akhir 
tahun, ada potensi iuran sampai dengan Rp 77 triliun, plus hasil investasi proyeksi Rp 33,5 triliun. 
Sehingga total Rp 110 triliun. Klaim kita perkirakan Rp 35 triliun. Jadi deltanya (penambahan 
dana investasi) kurang lebih sekitar Rp 70 triliun," jelas Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat 
(RDP) dengan Komisi IX DPR RI, pekan lalu. 

Direktur Pengembangan Investasi BP Jamsostek Edwin Michael Ridwan memaparkan masing-
masing alokasi dana investasi sebesar Rp 489,8 triliun. Dari nilai itu, deposito mencakup 12%, 
obligasi sekitar 65%, saham 14%, reksadana yang sebagian besar adalah reksadana saham 
sebesar 8%, investasi di properti hanya 0,4%, dan penyertaan langsung 0,1%. 

Dia juga memaparkan proyeksi presentasi hasil investasi (yield on investment /YoI) dari masing-
masing instrumen tersebut di 2021. Seperti deposito sebesar 6%, obligasi 7,8%, saham 4,5%, 
reksadana 1,2%, properti 4,4%, dan penyertaan langsung 1,1%. 

Selain tantangan untuk terus menambah dana investasi, BP Jamsostek juga mesti mengatasi 
permasalahan  floating loss  atau  unrealize loss  sekitar 5% dari dana investasi atau senilai Rp 
23 triliun. Defisit itu berasal dari penempatan pada instrumen saham dan reksadana, sehingga 
pergerakan indeks harga saham (IHSG) akan begitu berpengaruh terhadap upaya perbaikan 
tersebut. 

Edwin menjelaskan, ketika memutuskan melakukan penempatan dana investasi pada instrumen 
saham dan reksadana saham, orientasinya adalah untuk berinvestasi selama 10-15 tahun. 
Sehingga adanya unrealize loss karena instrumen saham yang terjadi pada 1-2 tahun belakangan 
dianggap wajar. Namun demikian, BP Jamsostek tetap memutuskan untuk mengurangi alokasi 
saham dan reksadana. 

Langkah pertama, pihaknya akan mengambil untung dari sejumlah portofolio saham. Langkah 
kedua, jika saatnya dirasa tepat, terbuka peluang untuk kembali membeli portofolio saham 
(averaging down) yang dianggap memiliki prospek baik. Namun langkah kedua akan sedikit 
terhmbat karena banyak dari portofolio saham sudah mendekati batas 5% kepemilikan, sesuai 
dengan pedoman investasi BP Jamsostek. 

"Sehingga untuk melakukan  averaging down  itu sudah tidak memungkinkan. Tentunya ke 
depan kita perlu menyempurnakan dan meninjau kembali pedoman investasi yang sudah ada 
supaya bisa mengakomodasi kebutuhan kami sebagai manajemen baru untuk bisa mengatasi 
kondisi yang ada sekarang," ucap Edwin. 
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Di samping itu, menurut dia, kondisi tingkat bunga rendah atau ultra low interest rate 
environment  menyebabkan  yield  dari deposito tidak lagi menarik. Apalagi saat ini likuiditas 
bank cukup tebal, sehingga banyak bank menolak untuk menerima dana deposito dari BPJS 
Jamsostek. Kalaupun ada, bank-bank itu memberi bunga yang sangat rendah. Sebagai contoh, 
suku bunga deposito Himbara saat ini di level 3-3,25%. Besaran suku bunga itu dinilai tidak 
mampu menambal liabilitas BP Jamsostek. 

Edwin menegaskan, nilai dana investasi deposito saat ini mencapai Rp 70 triliun. Dia memastikan 
bahwa dana itu cukup untuk menambal potensi klaim selama dua tahun. Dalam hal ini, 
masyarakat tidak perlu khawatir dengan risiko  unrealize loss  yang sedang terjadi. Hal yang 
perlu dikhawatirkan adalah nilai Rp 70 triliun itu tidak memberikan imbal hasil yang cukup. 

"Sehingga ke depan kami akan melakukan realokasi terhadap dana kelolaan. Pertama, kami akan 
mengurangi deposito karena return deposito tidak terlalu banyak. Kami akan realokasi dana 
deposito ke obligasi. Obligasi ini bisa obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Tentunya 
obligasi korporasi ini harus ada rating minimal, kami tidak bisa menempatkan dana di perusahaan 
yang ratingnya A- (A minus)," ungkap dia. 

Lebih lanjut, untuk bisa mendapatkan imbal hasil lebih baik, maka manajemen baru BP 
Jamsostek turut berencana memaksimalkan instrumen penempatan langsung. Saat ini, 
penyertaan langsung yang hanya 0,1% akan digenjot sesuai aturan hingga porsi 5% atau setara 
Rp 25 triliun dari dana kelolaan saat ini. 

Meski begitu, kendala juga ditemui karena PP 99/2013 dan PP 55/2015 penyertaan langsung 
hanya memperbolehkan dilakukan pada bidang usaha yang mendukung operasional BP 
Jamsostek. Misalnya saja interpretasi bahwa investasi di jalan tol yang sama sekali tidak 
mendukung operasional badan. Oleh karena itu, manajemen baru turut meminta restu dan 
dukungan DPR untuk memperluas interpretasi aturan tersebut. 

Terkait risiko, sambung Edwin, analisis penyertaan langsung oleh BP Jamsostek akan dilakukan 
dengan menggandeng SWF yang dianggap lebih memiliki kapabilitas. Hal itu setidaknya akan 
dilakukan selama lima tahun sampai BP Jamsostek mampu memiliki SDM yang mumpuni guna 
menganalisis risiko. 

Edwin menekankan, sederet upaya realokasi portofolio investasi itu adalah bagian dari 
memperbaiki adanya unrealize loss dan memaksimalkan hasil investasi untuk para peserta. Selain 
itu, perthitungan  unrealize loss juga tidak dibebankan pada peserta tapi pada program yang 
menyumbang defisit yakni JHT. 

Anggoro memastikan, tidak ada hubungan antara unrealize loss dengan kesulitan peserta 
melakukan klaim. Kedua hal itu berbeda lantaran BP Jamsostek memiliki likuiditas berlebih, 
sementara sulitnya klaim dipengaruhi proses pelayanan yang berlarut. 

"Itu adalah hal yang berbeda. Klaim susah karena prosesnya masih sarat akan dokumen. Jadi 
secara internal kami melakukan simplifikasi, pengurangan dokumen, yang sebelumnya klaim itu 
butuh 14 dokumen, itu akan kami simplifikasi," tandas Anggoro. 

Editor :  Gora Kunjana  (gora_kunjana@investor.co.id). 
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Judul Pencairan BLT Subsidi Gaji, Tunggu Sebentar Lagi 
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Jurnalis Fariza Rizky Ananda 

Tanggal 2021-04-05 04:05:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih belum memberikan kejelasan mengenai 
pencairan BLT subsidi gaji 2020. Dalam anggaran PEN 2020, masih ada sisa anggaran BLT 
subsidi gaji yang belum dicairkan 100% sebesar Rp352.992.000.000. 

PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI, TUNGGU SEBENTAR LAGI 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih belum memberikan kejelasan mengenai 
pencairan BLT subsidi gaji 2020. Dalam anggaran PEN 2020, masih ada sisa anggaran BLT 
subsidi gaji yang belum dicairkan 100% sebesar Rp352.992.000.000. 

Berikut beberapa fakta mengenai pencairan BLT subsidi gaji tersebut: 

- Proses pencairannya saat ini masih tahap pencocokan data di bank. Direktur Jenderal 
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Aswansyah 
menjelaskan bahwa kini pihaknya masih melakukan pencocokan data dengan beberapa pihak 
bank terkait untuk mengajukan kembali dana BLT tersebut ke Kemenkeu. 

- Aswansyah mengaku tak bisa buru-buru dalam mengerjakan itu karena dibutuhkan ketelitian 
agar tak terjadi lagi kesalahan data. 

Berikut syarat penerima BLT subsidi gaji di antaranya: 

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

b. Pekerja atau buruh penerima gaji atau upah. 

c. Terdaftar sebagai penerima aktif program Jamsos BPJS Ketenagakerjaan. 

d. Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020. 

e. Peserta aktif program Jamsos Ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran 
yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta. 

f. Memiliki rekening bank aktif. 



 

20 
 

Judul Airlangga Minta THR Dibayar Penuh Tahun Ini, Mungkin Nggak Ya? 

Nama Media detik.com 

Newstrend Aturan THR 2021 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Narasumber 

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(HIPPI) DKI Jakarta) Seruan Menko Perekonomian untuk membayar THR full tahun ini, jika 
ditujukan kepada pengusaha yang memiliki kemampuan sah-sah saja, memang seharusnya 
demikian. Tapi sebaliknya bagaimana dengan pengusaha yang tidak memiliki kemampuan, alias 
cashflow yang sudah sangat sekarat 

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(HIPPI) DKI Jakarta) Contoh pengusaha sektor pariwisata (hotel, restoran, cafe), kasat mata kita 
bisa melihat jumlah pengunjung hotel yang sangat sepi, apakah mereka harus dipaksa 
membayar THR? Belum lagi sektor-sektor jasa lainnya 

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(HIPPI) DKI Jakarta) Menurut hemat kami bahwa opsi mencicil dan menunda menjadi alternatif 
yang harus diputuskan bersama secara bipartit dengan regulasi dari pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Ketenagakerjaan. Tidak elok jika dipaksa membayar THR 

 

Ringkasan 

Kebijakan terkait tunjangan hari raya ( THR ) 2021 sedang ditunggu-ditunggu karyawan. Saat 
ini aturan itu masih digodok, namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto meminta pengusaha membayar secara penuh. Mungkinkah? Ketua Umum DPD 
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan 
THR dibayar penuh tahun ini mungkin saja. Tetapi itu tidak bisa dilakukan oleh semua 
perusahaan. 

 

AIRLANGGA MINTA THR DIBAYAR PENUH TAHUN INI, MUNGKIN NGGAK YA? 

Kebijakan terkait tunjangan hari raya ( THR ) 2021 sedang ditunggu-ditunggu karyawan. Saat 
ini aturan itu masih digodok, namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 
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Hartarto meminta pengusaha membayar secara penuh. Mungkinkah? Ketua Umum DPD 
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan 
THR dibayar penuh tahun ini mungkin saja. Tetapi itu tidak bisa dilakukan oleh semua 
perusahaan. 

"Seruan Menko Perekonomian untuk membayar THR full tahun ini, jika ditujukan kepada 
pengusaha yang memiliki kemampuan sah-sah saja, memang seharusnya demikian. Tapi 
sebaliknya bagaimana dengan pengusaha yang tidak memiliki kemampuan, alias cashflow yang 
sudah sangat sekarat," kata Sarman, Minggu (4/4/2021). 

Meskipun bantuan pemerintah telah banyak ditujukan kepada pengusaha, kata Sarman, secara 
omzet pendapatan masih sangat jauh dari normal sehingga sangat berat untuk bayar THR penuh 
tahun ini. 

"Contoh pengusaha sektor pariwisata (hotel, restoran, cafe), kasat mata kita bisa melihat jumlah 
pengunjung hotel yang sangat sepi, apakah mereka harus dipaksa membayar THR? Belum lagi 
sektor-sektor jasa lainnya," ucapnya. 

Atas dasar itu, Sarman meminta agar pengusaha diberi keringanan dengan cara diberikan opsi 
untuk pembayaran THR 2021. Terlebih saat ini kondisi ekonomi masih minus. 

"Menurut hemat kami bahwa opsi mencicil dan menunda menjadi alternatif yang harus 
diputuskan bersama secara bipartit dengan regulasi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Ketenagakerjaan. Tidak elok jika dipaksa membayar THR ," imbuhnya. 
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negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(HIPPI) DKI Jakarta) Bahayanya uangnya dari mana bayar THR, kalau pendapatannya minus. 
Kan tidak mungkin pengusaha ngutang atau minjam untuk bayar THR, bisa-bisa pengusahanya 
tidak kuat mengambil jalan terakhir menutup usahanya, yang terjadi jumlah PHK dan 
pengangguran semakin naik 

positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(HIPPI) DKI Jakarta) Jadi memang dalam kondisi seperti ini pemerintah dan serikat pekerja harus 
bijak dan jernih melihat situasi dan kondisi yang dihadapi pengusaha saat pandemi COVID-19 ini 

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(HIPPI) DKI Jakarta) Jika ditujukan kepada pengusaha yang memiliki kemampuan sah-sah saja 
(pembayaran THR secara penuh), memang seharusnya demikian. Tapi sebaliknya bagaimana 
dengan pengusaha yang tidak memiliki kemampuan, alias cashflow yang sudah sangat sekarat 

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia 
(HIPPI) DKI Jakarta) Menurut hemat kami bahwa opsi mencicil dan menunda menjadi alternatif 
yang harus diputuskan bersama secara bipartit dengan regulasi dari pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Ketenagakerjaan. Tidak elok jika dipaksa membayar THR 

 

Ringkasan 

Pengusaha meminta pengertian pemerintah dan serikat pekerja soal pemberian Tunjangan Hari 
Raya ( THR ) tahun ini agar tidak dipaksakan. Pasalnya, kondisi bisnis masih terdampak pandemi 
COVID-19. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, 
Sarman Simanjorang mengatakan pemberian THR yang dipaksakan secara penuh dapat 
berdampak terhadap kelangsungan bisnis ke depan. Akibatnya, bisa saja jumlah PHK dan 
pengangguran bertambah. 

 



 

23 
 

PENGUSAHA MINTA PENGERTIAN SOAL THR, INI BAHAYANYA KALAU DIPAKSA 

Pengusaha meminta pengertian pemerintah dan serikat pekerja soal pemberian Tunjangan Hari 
Raya ( THR ) tahun ini agar tidak dipaksakan. Pasalnya, kondisi bisnis masih terdampak pandemi 
COVID-19. 

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman 
Simanjorang mengatakan pemberian THR yang dipaksakan secara penuh dapat berdampak 
terhadap kelangsungan bisnis ke depan. Akibatnya, bisa saja jumlah PHK dan pengangguran 
bertambah. 

"Bahayanya uangnya dari mana bayar THR, kalau pendapatannya minus. Kan tidak mungkin 
pengusaha ngutang atau minjam untuk bayar THR, bisa-bisa pengusahanya tidak kuat 
mengambil jalan terakhir menutup usahanya, yang terjadi jumlah PHK dan pengangguran 
semakin naik," kata Sarman, Minggu (4/4/2021). 

"Jadi memang dalam kondisi seperti ini pemerintah dan serikat pekerja harus bijak dan jernih 
melihat situasi dan kondisi yang dihadapi pengusaha saat pandemi COVID-19 ini," sambungnya. 

Menurutnya, THR dibayar penuh tahun ini bisa saja, namun tidak semua pengusaha bisa 
melakukannya. Sektor yang dinilai bisa membayar THR secara penuh seperti telekomunikasi, 
sektor energi, makanan, dan farmasi. 

"Jika ditujukan kepada pengusaha yang memiliki kemampuan sah-sah saja (pembayaran THR 
secara penuh), memang seharusnya demikian. Tapi sebaliknya bagaimana dengan pengusaha 
yang tidak memiliki kemampuan, alias cashflow yang sudah sangat sekarat," ucapnya. 

Untuk itu, Sarman meminta agar pengusaha diberi keringanan dengan cara diberikan opsi untuk 
pembayaran THR 2021. Terlebih saat ini kondisi ekonomi masih minus. 

"Menurut hemat kami bahwa opsi mencicil dan menunda menjadi alternatif yang harus 
diputuskan bersama secara bipartit dengan regulasi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Ketenagakerjaan. Tidak elok jika dipaksa membayar THR ," imbuhnya. 
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negative - None (None) Kalau memang kami di 2021 ini mendapatkan BSU cairkan tapi kalau 
tidak dapat jangan mengganjal kami setidaknya prioritaskanlah para pekerja yang tidak 
mendapatkan BSU untuk lolos di kartu prakerja 

neutral - None (None) BSU belum nerima sama sekali bu. tolong hak kami segera diberikan 

 

Ringkasan 

Sekelompok pekerja mengeluhkan soal penyaluran BLT berbentuk subsidi gaji; berharap bisa 
memperoleh subsidi gaji sisa anggaran 2020. Untuk diketahui, pencairan BLT subsidi gaji untuk 
sisa anggaran tahun 2020 tinggal menunggu waktu saja. Saat ini pencairan BLT subsidi gaji di 
tangan bank karena masih dalam proses pencocokan data. 

 

WADUH! PARA PEKERJA MENGELUH, 'SUBSIDI GAJI GAK ADA, GAK BISA DAFTAR 
PRAKERJA PULA' 

Sekelompok pekerja mengeluhkan soal penyaluran BLT berbentuk subsidi gaji; berharap bisa 
memperoleh subsidi gaji sisa anggaran 2020. 

Keluhan-keluhan pekerja disampaikan melalui instagram Kementerian Ketenagakerjaan. Pekerja 
masih menanti sisa BLT subsidi gaji sebesar Rp352.992.000.000 bisa segera dicairkan kembali. 

Salah satu akun bernama yopiwahyudi1's mengeluhkan karena tidak menerima BLT dan tidak 
bisa mendaftar program prakerja. Dia menyebut telah gagal dalam program prakerja sebanyak 
lima kali. 

"Kalau memang kami di 2021 ini mendapatkan BSU cairkan tapi kalau tidak dapat jangan 
mengganjal kami setidaknya prioritaskanlah para pekerja yang tidak mendapatkan BSU untuk 
lolos di kartu prakerja," kata dia, Sabtu (3/4/2021). 
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Ada juga akun zy_agung yang meminta sisa BSU termin II segera dicairkan. Sementara akun 
blackzoa1 mengadu ke Menaker karena belum mendapatkan BSU baik di termin I maupun II. 

"BSU belum nerima sama sekali bu. tolong hak kami segera diberikan," keluhnya. 

Untuk diketahui, pencairan BLT subsidi gaji untuk sisa anggaran tahun 2020 tinggal menunggu 
waktu saja. Saat ini pencairan BLT subsidi gaji di tangan bank karena masih dalam proses 
pencocokan data. 

Setidaknya masih ada anggaran sekira Rp352 miliar untuk mencairkan sisa BLT subsidi gaji. 
Sebab, anggaran BLT subsidi gaji belum cair 100%. 

Target penerimaan BLT subsidi gaji tahun 2020 sebanyak 12.403.896 orang dengan anggaran 
sebesar Rp29.769.350.400.000. Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi 
sebesar Rp29.416.358.400.000 atau 98,81%. 
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negative - Aswansyah (Buru-buru Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker) Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang 
masih kita cocokkan. Takutnya kalau kita buru-buru, jadi persoalan baru lagi 

 

Ringkasan 

Teka-teki pencairan Bantuan langsung tunai ( BLT ) subsidi gaji Rp2,4 juta masih belum 
terjawab. Hal ini karena belum ada keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 
Padahal, pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta masih berhak mendapat BLT subsidi gaji. 
Pasalnya, dalam anggaran PEN 2020, masih ada sisa anggaran BLT subsidi gaji yang belum 
dicairkan 100%. Target penerimaan BLT gaji 2020 sebanyak 12.403.896 orang dengan anggaran 
sebesar Rp29.769.350.400.000. Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi 
sebesar Rp29.416.358.400.000 atau 98,81%. 

 

5 FAKTA PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI TUNGGU PROSES DI BANK 

JAKARTA - Teka-teki pencairan Bantuan langsung tunai ( BLT ) subsidi gaji Rp2,4 juta masih 
belum terjawab. Hal ini karena belum ada keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker). 

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

Target penerimaan BLT gaji 2020 sebanyak 12.403.896 orang dengan anggaran sebesar 
Rp29.769.350.400.000. Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi sebesar 
Rp29.416.358.400.000 atau 98,81%. 
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Artinya, dana sisa yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp352.992.000.000. Ada sejumlah 
fakta menarik dibalik dengan BLT subsid gaji yang tak kunjung cair. Berikut Okezone 
merangkumnya pada Minggu (4/4/2021). 

1. Masih Tunggu Data Bank BLT Subsidi Gaji kabarnya akan dicairkan lagi tahun ini. Di mana 
prosesnya pada tahap pencocokan data di bank. 

Namun demikian, BLT subsidi gaji yang akan cair bukan menggunakan anggaran tahun ini. 
Artinya, pencairan BLT gaji ini masih menggunakan sisa anggaran tahun lalu. Tercatat, sisa dana 
BLT subsidi gaji yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp352.992.000.000. 

2. Pencairan BLT Subsidi Gaji Tak Bisa Buru-buru Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Aswansyah menjelaskan bahwa kini 
pihaknya masih melakukan pencocokan data dengan beberapa pihak bank terkait untuk 
mengajukan kembali dana BLT tersebut ke Kemenkeu. 

Dia mengaku tak bisa buru-buru dalam mengerjakan itu karena dibutuhkan ketelitian agar tak 
terjadi lagi kesalahan data. 

"Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita cocokkan. Takutnya kalau kita 
buru-buru, jadi persoalan baru lagi," ucapnya. 
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Ringkasan 

Pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang 16 beberapa waktu lalu sudah dibuka dan rampung. 
Dalam tahapan itu jumlah kuota yang disediakan hanya sebanyak 300.000 peserta. Dengan 
dibukanya tahapan ini menandakan bahwa target peserta untuk semester pertama tahun 2021 
telah terpenuhi, yaitu 2,7 juta peserta. 

 

4 FAKTA KARTU PRAKERJA GELOMBANG 16 BERAKHIR, GELOMBANG 17 KAPAN 
DIBUKA? 

JAKARTA - Pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang 16 beberapa waktu lalu sudah dibuka dan 
rampung. Dalam tahapan itu jumlah kuota yang disediakan hanya sebanyak 300.000 peserta. 

Dengan dibukanya tahapan ini menandakan bahwa target peserta untuk semester pertama 
tahun 2021 telah terpenuhi, yaitu 2,7 juta peserta. 

Namun, sejumlah masyarakat bertanya-tanya, apakah Kartu Prakerja akan tetap dilanjutkan di 
2021 atau tidak. Mereka berharap agar pemberian BLT Rp3,5 juta dari insentif program tersebut 
kembali digelontorkan agar sasaran dari stimulus tersebut terus meluas. 

Ada sejumlah fakta menarik dari rencana pembukaan program kartu pra kerja gelombang 16 
yang sudah ditutup dan rencana pembukaan gelombang 17. Berikut Okezone merangkumnya 
pada minggu (4/4/2021). 

1. Kartu Pra Kerja Gelombang 17 Bakal Dibuka Tapi Ada Syaratnya Head of Communication PMO 
Kartu Prakerja Louisa Tahutu gelombang 17 akan dibuka bila ada kepesertaan dari gelombang 
12-16 yang dicabut karena tidak membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari sejak mereka 
ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja. 

2. Kemnaker Gelar Pelatihan di Daerah Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 16 sudah ditutup. 
Namun, masih ada kesempatan bagi masyarakat yang ingin menambah kemampuan di berbagai 
jurusan melalui program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Kementerian Ketenagakerjaan. 
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Pendaftaran Pelatihan Kerja di BLK Ponorogo telah dibuka bagi masyarakat umum. Pendaftaran 
Pelatihan Kerja gratis tahap 2 ini dilakukan di Kios 3in1 UPT BLK Ponorogo. 

3. Skema Program Kartu Prakerja pada Semester I tahun 2021 sebagai berikut: a. Bantuan 
pelatihan sebesar Rp1.000.000 b. Dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp2.400.000 yang akan 
diberikan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. 

c. Dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp150.000 yang dibayarkan sebesar 
Rp50.000 setiap survei. 
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negative - Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian) Tahun lalu THR dicicil, saya minta 
tahun ini dibayar penuh.Kita harus komitmen 

negative - Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian) Kalau sifatnya hanya seruan tidak 
akan maksimal. Harus jadi kewajiban. Karena sampai saat ini masih banyak perusahaan yang 
belum menyelesaikan kewajiban bayar THR tahun lalu yang boleh dicicil 

positive - Ida Fauzi (Menteri Tenaga Kerja) Kami akan melakukan perumusan kebijakan 
pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat Covid-19. seperti pemberian TIIR keagamaan 
tahun 2021 

 

Ringkasan 

Pengusaha diminta tidak lagi mencicil Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini kepada pekerja. 
Pasalnya, pemerintah sudah memberikan dukungan kepada pengusaha dalam berbagai bentuk. 
Salah satunya keringanan pajak. PERMINTAAN itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto setelah bertemu perwakilan pengurus Kamar Dagang dan 
Industri (Kadin) Indonesia di Gedung Ali Wardhana. Kantor Kemenko Perekonomian. Kamis 
(1/4). 

 

JANGAN LAGI DICICIL, PENGUSAHA KUDU BAYAR PENUH THR DONG. 

Sudah Dapat Stimulus Dari Pemerintah 

Pengusaha diminta tidak lagi mencicil Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini kepada pekerja. 
Pasalnya, pemerintah sudah memberikan dukungan kepada pengusaha dalam berbagai bentuk. 
Salah satunya keringanan pajak. 

PERMINTAAN itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
setelah bertemu perwakilan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Gedung 
Ali Wardhana. Kantor Kemenko Perekonomian. Kamis (1/4). 
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'Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar penuh. Kita harus komitmen," tegas 
Airlangga. 

Ketua Umum Partai Golkar itu juga meminta Kadin yang merupakan wadah pengusaha di 
Indonesia mensosialisasikan arahan pemerintah terkait pembayaran THR tanpa dicicil. 

Dia menyampaikan beberapa hal kepada pengusaha, seperti tantangan ekonomi ke depan, dan 
meminta pelaku usaha memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas stimulus yang diberikan 
pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. 

Selain itu, Airlangga juga mendorong agar potensi daerah masing-masing dapat dikembangkan, 
khususnya yang menyangkut padat karya. 

Pihaknya menegaskan, berbagai program terkait dengan penanganan Covid-19 akan diteruskan 
seiring dengan dilakukannya program vaksinasi. 

Misalnya, untuk sektor pariwisata khususnya hotel, restoran dan kafe (Horeka), pengusaha dapat 
memanfaatkan fasilitas relaksasi kredit penambahan modal kerja dengan sistem penjaminan 
yang akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan 
Daerah (BPD). 

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, seruan pemerintah 
agar pengusaha memberikan THR tanpa dicicil tidak akan berjalan baik, sehingga efeknya dalam 
mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat tidak maksimal. 

' Kalau sifatnya hanya seruan tidak akan maksimal. Harus jadi kewajiban. Karena sampai saat 
ini masih banyak perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban bayar THR tahun lalu yang 
boleh dicicil," ujar Trubus kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Trubus menyarankan, agar efektif, pemberian THR oleh perusahaan harus menjadi syarat 
penerimaan stimulus dari pemerintah. 

Dengan begitu, perusahaan akan lebih mengutamakan pemberian THR. Dengan harapan, bisa 
menikmati stimulus dan berbagai diskon pajak dari pemerintah. 

Kalau hanya bersifat seruan, dia khawatir nasib THR tahun ini tidak akan banyak berubah dari 
tahun lalu. Akan semakin banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati Idul Fitri karena 
keterbatasan uang akibat THR tidak cair. 

Menurutnya, pemerintah harus melakukan evaluasi. Karena nyatanya, sampai saat ini masih ada 
karyawan yang belum dapat THR, tapi perusahaan tempat dia kerja sudah menikmati berbagai 
stimulus pemerintah. 

'Perusahaan seperti ini kan menzolimi karyawan namanya," tegasnya. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah 
kebijakan yang akan dilaksanakan Kemnaker pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
36 tahun 2021. Ada pun aturan tersebut tentang Pengupahan sebagai turunan dari UU Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

"Kami akan melakukan perumusan kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat 
Covid-19. seperti pemberian THR keagamaan tahun 2021." ujar Ida. 

Ida mengaku, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Salah 
satunya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan ketersediaan data penetapan 
Upah Minimum dan penetapan upah untuk usaha kecil dan mikro. 
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Selain itu, Kemnaker juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi 
penetapan upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah 2 November 2021. 

'Kami akan memastikan kepatuhan kepala daerah dalam penetapan upah minimum tahun 2021. 
dan memastikan kepala daerah mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat," 
tegas Ida. nov 
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positive - None (None) Pendaftaran pada jam kerja pukul 08.00 - 14.00 dengan membawa 
persyaratan dan tetap mematuhi protokol kesehatan (wajib memakai masker) 

 

Ringkasan 

Pemerintah mengadakan pelatihan kerja gratis selain pelatihan Kartu Prakerja. Masyarakat yang 
ingin menambah kemampuan di berbagai jurusan bisa mengikuti program Pelatihan Berbasis 
Kompetensi (PBK) Kementerian Ketenagakerjaan. Pendaftaran Pelatihan Kerja di BLK Ponorogo 
telah dibuka bagi masyarakat umum. Pendaftaran Pelatihan Kerja gratis tahap 2 ini dilakukan di 
Kios 3in1 UPT BLK Ponorogo. 

 

ADA PELATIHAN KERJA GRATIS, CEK SYARATNYA 

JAKARTA - Pemerintah mengadakan pelatihan kerja gratis selain pelatihan Kartu Prakerja. 
Masyarakat yang ingin menambah kemampuan di berbagai jurusan bisa mengikuti program 
Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Kementerian Ketenagakerjaan. 

Pendaftaran Pelatihan Kerja di BLK Ponorogo telah dibuka bagi masyarakat umum. Pendaftaran 
Pelatihan Kerja gratis tahap 2 ini dilakukan di Kios 3in1 UPT BLK Ponorogo. 

"Pendaftaran pada jam kerja pukul 08.00 - 14.00 dengan membawa persyaratan dan tetap 
mematuhi protokol kesehatan (wajib memakai masker)," dilansir dari Instagram Kemnaker, 
Sabtu (3/4/2021). 

Syarat pendaftaran yang harus dipenuhi antara lain. 

1.Usia di atas 17 tahun dan tidak sedang bersekolah 2.Fotokopi KTP 1 lembar 3.Fotokopi Ijazah 
terakhi 1 lembar Kartu Prakerja Sudah Tutup, Kemnaker Buka Pelatihan Kerja di Kabupaten 
(kmj). 
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Judul Aturan THR 2021 Terbit Sebelum Ramadan, Seperti Apa? 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4522836/aturan-thr-2021-terbit-
sebelum-ramadan-seperti-apa 

Jurnalis Andina Librianty 

Tanggal 2021-04-03 20:30:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita sedang mematangkan pilihan 
kebijakan yang akan diambil dengan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak pengusaha dan 
pekerja 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tentunya apa yang disampaikan Pak 
Menko menjadi bahan pertimbangan kami. Kita harapkan sebelum puasa (Ramadan) sudah bisa 
kita terbitkan (aturan THR ) 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tahun lalu 
THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tahun lalu 
THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen. 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami akan mem-PTUN-kan surat edaran atau apa pun bentuk 
suratnya terhadap surat yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut bilamana 
bertentangan dengan peraturan THR, sebagaimana diatur dalam PP 78 Tahun 2015 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Tentu KSPI dan buruh Indonesia menolak keras bilamana 
Menaker mengeluarkan surat edaran atau yang bentuknya apa pun surat yang kalau mengatur 
THR itu bisa dibayar dicicil dan nilai THR boleh dibayarkan oleh pengusaha di bawah 100 persen 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Walaupun sudah keluar 4 peraturan pemerintah turunan dari 
Omnibus Law UU Cipta Kerja, tapi PP 78 Tahun 2015 tidak dicabut. Dasar pemberian THR itu 
adalah PP 78 Tahun 2015 yang belum dicabut sampai hari ini. Dengan demikian dia masih 
berlaku 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyatakan saat ini pemerintah tengah 
mematangkan aturan Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021. Sekretaris Jenderal (Sekjen) 
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi memastikan, dalam menyusunan 
aturan THR tersebut, pemerintah melibatkan unsur pengusaha dan pekerja. 

 

ATURAN THR 2021 TERBIT SEBELUM RAMADAN, SEPERTI APA? 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyatakan saat ini pemerintah tengah 
mematangkan aturan Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi 
memastikan, dalam menyusunan aturan THR tersebut, pemerintah melibatkan unsur pengusaha 
dan pekerja. 

"Kita sedang mematangkan pilihan kebijakan yang akan diambil dengan mengkomunikasikan 
dengan pihak-pihak pengusaha dan pekerja," kata dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Sabtu 
(3/4/2021). 

Menurut Anwar, aturan terkait THR bagi pegawai swasta ini diharapkan terbit sebelum memasuki 
bulan suci Ramadan. Dengan demikian, pengusaha bisa mempersiapkan THR bagi para 
pekerjanya dengan lebih baik. 

"Tentunya apa yang disampaikan Pak Menko menjadi bahan pertimbangan kami. Kita harapkan 
sebelum puasa (Ramadan) sudah bisa kita terbitkan (aturan THR )," tutup dia. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menemui perwakilan 
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) di Gedung Ali Wardhana, Lapangan 
Banteng Timur pada Kamis ini. Dalam pertemuan ini, Airlangga dan Kadin Indonesia berdiskusi 
tentang program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). 

Pada awal pertemuan, perwakilan dari Kadin Indonesia menyampaikan apresiasi atas berbagai 
terobosan yang dilakukan oleh Menko Airlangga diantaranya Kartu Prakerja, penyelesaian 
Undang Undang Cipta Kerja, pemulihan ekonomi nasional yang fokus terhadap UMKM, dan 
program vaksinasinasional. 

Hadir 24 perwakilan Kadin Indonesia dari berbagai daerah yang menyampaikan potensi 
daerahnya masing-masing dan hal-hal yang memerlukan solusi dan kebijakan dari Pemerintah 
Pusat. 

Airlangga Hartarto mendorong agar potensi daerah masing-masing dapat dikembangkan 
khususnya yang menyangkut padat karya. Secara khusus, Airlangga meminta komitmen 
pengusaha menjelang Hari Raya Lebaran untuk membayar THR. 

"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen." Ujar 
Menko Airlangga, Kamis (1/4/2021). Hal ini dikarenakan Pemerintah sudah memberikan 
dukungan dalam berbagai bentuk. 

Di hadapan para perwakilan Kadin daerah, Menko Airlangga Hartarto juga menyampaikan 
kebijakan pemerintah yang terkait dengan penanganan Covid-19 akan diteruskan seiring dengan 
dilakukannya program vaksinasi. 

Sedangkan untuk sektor pariwisata khususnya hotel, restoran dan kafe (HOREKA), Airlangga 
mengatakan agar pengusaha dapat memanfaatkan fasilitas relaksasi kredit penambahan modal 
kerja dengan sistem penjaminan yang akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara 
(HIMBARA) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). 
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Hadir dalam pertemuan dengan Menko Airlangga Hartarto, Perwakilan Kadin Indonesia antara 
lain, Anindya Bakrie, Benny Soetrisno, Erwin Aksa, dan beberapa ketua Kadin dari berbagai 
daerah.2 dari 3 halaman Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggugat Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika 
bersikeras untuk menerapkan Surat Edaran (SE) Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi Covid-19, terkait 
pemberian THR yang bersifat meringankan pengusaha di tengah wabah Covid-19. 

Sebab, hal itu dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 
tentang Pengupahan. 

"Kami akan mem-PTUN-kan surat edaran atau apa pun bentuk suratnya terhadap surat yang 
dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut bilamana bertentangan dengan peraturan 
THR, sebagaimana diatur dalam PP 78 Tahun 2015," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam 
konferensi pers virtual, Jumat (19/3). 

Bos KSPI ini bilang, penolakan keras atas SE tahun 2020 lalu tersebut sangat wajar. Mengingat 
besar kemungkinan bagi perusahaan untuk kembali menerapkan skema pembayaran THR tahun 
ini bakal dicicil ataupun di potong. 

"Tentu KSPI dan buruh Indonesia menolak keras bilamana Menaker mengeluarkan surat edaran 
atau yang bentuknya apa pun surat yang kalau mengatur THR itu bisa dibayar dicicil dan nilai 
THR boleh dibayarkan oleh pengusaha di bawah 100 persen," bebernya. 

Pun, hingga saat ini hingga saat ini PP 78/2015 tentang Pengupahan masih berlaku. Untuk itu, 
dia meminta skema pembayaran THR tidak boleh dicicil dan nilai yang diberikan harus 100 persen 
penuh. 

"Walaupun sudah keluar 4 peraturan pemerintah turunan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja, tapi 
PP 78 Tahun 2015 tidak dicabut. Dasar pemberian THR itu adalah PP 78 Tahun 2015 yang belum 
dicabut sampai hari ini. Dengan demikian dia masih berlaku," ucap dia menekankan. 
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Judul Didesak Tak Nyicil THR, Pengusaha Minta Pengertian Buruh 

Nama Media detik.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5518842/didesak-tak-
nyicil-thr-pengusaha-minta-pengertian-buruh 

Jurnalis Soraya Novika 

Tanggal 2021-04-03 17:18:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Nurjaman (Ketua Bidang Pengupahan dan Bansos Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) DKI Jakarta) Kami juga minta pengertian kepada teman-teman pekerja, teman-teman 
buruh yang ada di DKI Jakarta pada khususnya, umumnya di seluruh wilayah Indonesia, 
bagaimana dengan perusahaan yang dalam kondisi tak mampu membayar atau dalam kondisi 
yang sangat tidak menguntungkan, yang sudah setahun tidak bisa bergerak, belum pulih, di 
sinilah kita minta pengertiannya, bukan untuk tidak membayar 

positive - Nurjaman (Ketua Bidang Pengupahan dan Bansos Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) DKI Jakarta) Ada peningkatan tapi masih minus, ini harapan kami adanya saling 
pengertian dari semua stakeholder, juga dari pekerja atau buruh 

negative - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin) DKI Jakarta) Seruan Menko Perekonomian untuk membayar THR full tahun ini jika 
ditujukan kepada pengusaha yang memiliki kemampuan sah-sah saja, memang seharusnya 
demikian. Tapi sebaliknya bagaimana dengan pengusaha yang tidak memiliki kemampuan alias 
cashflow yang sudah sangat sekarat? 

negative - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin) DKI Jakarta) Menurut hemat kami bahwa opsi mencicil dan menunda menjadi alternatif 
yang harus di putuskan bersama secara bipartit dengan regulasi dari Pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian indikator ekonomi kita juga dapat dilihat saat ini, 
pertumbuhan ekonomi kita masih minus artinya memang kondisi dunia usaha masih tertekan 
dan masih proses pemulihan, tidak elok jika dipaksa membayar THR 

 

Ringkasan 

Pengusaha meminta pengertian pemerintah maupun pekerja untuk tidak memaksakan 
membayar THR langsung full tahun ini. Sebab, masih banyak perusahaan yang masih jauh dari 
kondisi pulih sejak dihantam pandemi COVID-19. "Kami juga minta pengertian kepada teman-
teman pekerja, teman-teman buruh yang ada di DKI Jakarta pada khususnya, umumnya di 
seluruh wilayah Indonesia, bagaimana dengan perusahaan yang dalam kondisi tak mampu 
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membayar atau dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, yang sudah setahun tidak bisa 
bergerak, belum pulih, di sinilah kita minta pengertiannya, bukan untuk tidak membayar," ujar 
Ketua Bidang Pengupahan dan Bansos Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta 
Nurjaman kepada detikcom, Sabtu (3/4/2021). 

 

DIDESAK TAK NYICIL THR, PENGUSAHA MINTA PENGERTIAN BURUH 

Pengusaha meminta pengertian pemerintah maupun pekerja untuk tidak memaksakan 
membayar THR langsung full tahun ini. Sebab, masih banyak perusahaan yang masih jauh dari 
kondisi pulih sejak dihantam pandemi COVID-19. 

"Kami juga minta pengertian kepada teman-teman pekerja, teman-teman buruh yang ada di DKI 
Jakarta pada khususnya, umumnya di seluruh wilayah Indonesia, bagaimana dengan perusahaan 
yang dalam kondisi tak mampu membayar atau dalam kondisi yang sangat tidak 
menguntungkan, yang sudah setahun tidak bisa bergerak, belum pulih, di sinilah kita minta 
pengertiannya, bukan untuk tidak membayar," ujar Ketua Bidang Pengupahan dan Bansos 
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman kepada detikcom, Sabtu 
(3/4/2021). 

Menurut Nurjaman hampir 90% sektor bisnis saat ini masih jauh dari kata pulih. Beberapa sektor 
yang masih terpuruk di antaranya seperti sektor pariwisata, manufaktur, garmen dan lain 
sebagainya. Hanya beberapa sektor saja yang dari awal tak terdampak pandemi COVID-19 
seperti sektor kesehatan, telekomunikasi, dan pendidikan. 

"Ada peningkatan tapi masih minus, ini harapan kami adanya saling pengertian dari semua 
stakeholder, juga dari pekerja atau buruh," katanya. 

Namun bagi para pengusaha yang sudah bangkit dari dampak pandemi COVID-19 atau sama 
sekali tak merasakan dampak bahkan diuntungkan oleh pandemi, didorong membayar penuh 
THR karyawan. 

Hal serupa disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Menurut Sarman, imauan Airlangga agar pengusaha 
membayar penuh THR karyawan tahun ini tak bisa diberlakukan untuk semua usaha. 

"Seruan Menko Perekonomian untuk membayar THR full tahun ini jika ditujukan kepada 
pengusaha yang memiliki kemampuan sah-sah saja, memang seharusnya demikian. Tapi 
sebaliknya bagaimana dengan pengusaha yang tidak memiliki kemampuan alias cashflow yang 
sudah sangat sekarat?" ujar Sarman. 

Meski sudah diterapkan pelonggaran pembatasan pergerakan orang serta beragam insentif telah 
digelontorkan pemerintah buat dunia usaha, namun beberapa sektor seperti pariwisata 
mencakup hotel, restoran dan kafe omzetnya masih jauh dari normal. 

Hal itu yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk membayar THR karyawan secara penuh 
tahun ini. Untuk itu, opsi mencicil dan menunda THR seperti tahun lalu asih diperlukan 
pengusaha sampai saat ini. 

"Menurut hemat kami bahwa opsi mencicil dan menunda menjadi alternatif yang harus di 
putuskan bersama secara bipartit dengan regulasi dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Ketenagakerjaan. Kemudian indikator ekonomi kita juga dapat dilihat saat ini, pertumbuhan 
ekonomi kita masih minus artinya memang kondisi dunia usaha masih tertekan dan masih proses 
pemulihan, tidak elok jika dipaksa membayar THR," tuturnya. 
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Judul Keluhan Pekerja: BLT Subsidi Gaji Tak Dapat, Kartu Prakerja Tidak Bisa 
Daftar 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/04/03/320/2388806/keluhan-
pekerja-blt-subsidi-gaji-tak-dapat-kartu-prakerja-tidak-bisa-daftar 

Jurnalis Tim Okezone 

Tanggal 2021-04-03 17:14:00 

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 - yopiwahyudi1's (NA) Kalau memang kami di 2021 ini mendapatkan BSU cairkan tapi 
kalau tidak dapat jangan mengganjal kami setidaknya prioritaskanlah para pekerja yang tidak 
mendapatkan BSU untuk lolos di kartu prakerja 

neutral - yopiwahyudi1's (NA) BSU belum nerima sama sekali bu. tolong hak kami segera 
diberikan 

 

Ringkasan 

Masih banyak pekerja yang mengeluh pencairan BLT subsidi gaji . Pekerja berharap 
mendapatkan BLT subsidi gaji di tengah pandemi Covid-19. Pencairan BLT subsidi gaji ini 
merupakan sisa anggaran tahun 2020. Keluhan-keluhan pekerja disampaikan melalui instagram 
Kementerian Ketenagakerjaan. Pekerja masih menanti sisa BLT subsidi gaji sebesar 
Rp352.992.000.000 bisa segera dicairkan kembali. 

 

KELUHAN PEKERJA: BLT SUBSIDI GAJI TAK DAPAT, KARTU PRAKERJA TIDAK BISA 
DAFTAR 

JAKARTA - Masih banyak pekerja yang mengeluh pencairan BLT subsidi gaji . Pekerja berharap 
mendapatkan BLT subsidi gaji di tengah pandemi Covid-19. Pencairan BLT subsidi gaji ini 
merupakan sisa anggaran tahun 2020. 

Keluhan-keluhan pekerja disampaikan melalui instagram Kementerian Ketenagakerjaan. Pekerja 
masih menanti sisa BLT subsidi gaji sebesar Rp352.992.000.000 bisa segera dicairkan kembali. 

Salah satu akun bernama yopiwahyudi1's mengeluhkan karena tidak menerima BLT dan tidak 
bisa mendaftar program prakerja. Dia menyebut telah gagal dalam program prakerja sebanyak 
lima kali. 
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"Kalau memang kami di 2021 ini mendapatkan BSU cairkan tapi kalau tidak dapat jangan 
mengganjal kami setidaknya prioritaskanlah para pekerja yang tidak mendapatkan BSU untuk 
lolos di kartu prakerja," kata dia, Sabtu (3/4/2021). 

Ada juga akun zy_agung yang meminta sisa BSU termin II segera dicairkan. Sementara akun 
blackzoa1 mengadu ke Menaker karena belum mendapatkan BSU baik di termin I maupun II. 

"BSU belum nerima sama sekali bu. tolong hak kami segera diberikan," keluhnya. 

Untuk diketahui, pencairan BLT subsidi gaji untuk sisa anggaran tahun 2020 tinggal menunggu 
waktu saja. Saat ini pencairan BLT subsidi gaji di tangan bank karena masih dalam proses 
pencocokan data. 

Setidaknya masih ada anggaran sekira Rp352 miliar untuk mencairkan sisa BLT subsidi gaji. 
Sebab, anggaran BLT subsidi gaji belum cair 100%. 

Target penerimaan BLT subsidi gaji tahun 2020 sebanyak 12.403.896 orang dengan anggaran 
sebesar Rp29.769.350.400.000. Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi 
sebesar Rp29.416.358.400.000 atau 98,81%. 
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Judul Banyak Peserta BLK tidak Terserap di Dunia Kerja 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend BLK di Banyuwangi 

Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/qqzgf9396/banyak-peserta-blk-
tidak-terserap-di-dunia-kerja 

Jurnalis Agus Yulianto 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Ini salah satu kendala dari BLK 

positive - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Di sinilah arti penting BLK untuk meningkatkan 
kompetensi warga 

neutral - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Nantinya akan dididik menyiapkan perencanaan, 
manajemen, hingga eksekusi bisnisnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk membuat program-program yang bisa 
menyerap tenaga kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selain itu yang penting lagi adalah sertifikasi 
kompetensi tenaga kerja 

 

Ringkasan 

Tidak semua peserta yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian 
Ketenegakerjaan (Kemenaker) terserap di dunia kerja. Hal ini menjadi salah satu kendala yang 
dihadapi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani 
mengatakan, peserta pelatihan di BLK biasanya memperoleh sertifikasi. Namun, hasil ini ternyata 
tidak selalu berdampak positif untuk para peserta. "Ini salah satu kendala dari BLK," ucap Ipuk. 
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah meminta Banyuwangi bisa 
memaksimalkan peran BLK untuk disinergikan dengan program UMKM Naik Kelas. Sebab, UMKM 
menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi. Oleh sebab itu, dia 
mendorong Banyuwangi memanfaatkan BLK untuk kegiatan-kegiatan peningkatan UMKM. 
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BANYAK PESERTA BLK TIDAK TERSERAP DI DUNIA KERJA 

MALANG -- Tidak semua peserta yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik 
Kementerian Ketenegakerjaan (Kemenaker) terserap di dunia kerja. Hal ini menjadi salah satu 
kendala yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, peserta pelatihan di BLK biasanya 
memperoleh sertifikasi. Namun, hasil ini ternyata tidak selalu berdampak positif untuk para 
peserta. "Ini salah satu kendala dari BLK," ucap Ipuk. 

Melihat situasi ini, Ipuk pun akan menerapkan kebijakan untuk para investor yang masuk ke 
daerahnya. Mereka harus menetapkan 50 persen tenaga kerjanya dari warga Banyuwangi. 
Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyerap tenaga kerja Banyuwangi. 

Ipuk memastikan penerapan kebijakan tersebut tidak sembarang. Investor juga memiliki hak 
menentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. "Di sinilah arti penting BLK untuk 
meningkatkan kompetensi warga," ungkap dia. 

Sebagai bagian dari program UMKM Kelas, Banyuwangi mempunyai program inkubasi pengusaha 
baru. Pemkab Banyuwangi kini menyiapkan program inkubasi penciptaan pengusaha muda baru. 
Hal ini merupakan bagian dari skema pemulihan ekonomi di Banyuwangi. 

Menurut Ipuk, program inkubasi pengembangan bisnis akan dilakukan secara bertahap. 
Pemerintah juga akan menyiapkan para pendamping yang berpengalaman guna menghasilkan 
pengusaha baru. Peserta pelatihan dari BLK bisa masuk dalam program tersebut. 

"Nantinya akan dididik menyiapkan perencanaan, manajemen, hingga eksekusi bisnisnya," jelas 
Ipuk dalam pesan resmi yang dirilis Pemkab Banyuwangi, Sabtu (3/4). 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah meminta Banyuwangi bisa 
memaksimalkan peran BLK untuk disinergikan dengan program UMKM Naik Kelas. Sebab, UMKM 
menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi. Oleh sebab itu, dia 
mendorong Banyuwangi memanfaatkan BLK untuk kegiatan-kegiatan peningkatan UMKM. 

Menurut Ida, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang besar pada dunia kerja. Oleh 
karena itu, dia meminta seluruh stakeholder bisa saling bersinergi. BLK bisa menjadi pintu masuk 
bagi para pelaku UMKM. 

Kegiatan program UMKM Naik Kelas seperti pelatihan bisa dilaksanakan di BLK. Kemudian 
pengelola BLK dapat bersinergi dengan pemerintah daerah serta menggandeng dunia usaha dan 
industri. "Untuk membuat program-program yang bisa menyerap tenaga kerja," kata Ida. 

Hal yang tak kalah penting, konsep BLK juga harus mengikuti perkembangan zaman. Pelatihan-
pelatihan yang digelar harus disesuikan dengan kebutuhan dunia usaha. Harus menjadi pusat 
pelatihan keterampilan nonteknis (soft skill) berdaya saing berstandar nasional dan internasional. 

Selain itu, sarana dan prasarana yang sudah tidak digunakan juga harus diganti dengan 
menyesuaikan kebutuhan. "Selain itu yang penting lagi adalah sertifikasi kompetensi tenaga 
kerja," ucap Ida. 
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Narasumber 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Iya ini yang menjadi opsi kita 
pertimbangan dari analisis perusahaan-perusahaan apakah masih kena dampaknya atau sudah 
bangkit 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tahun lalu 
THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih mempertimbangkan 
keputusan agar perusahaan membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja atau buruh 
tanpa dicicil. Menurut Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, pihaknya masih mengamati 
kondisi seluruh perusahaan tahun ini. 

 

SOAL PEMBAYARAN THR, KEMENAKER MASIH AMATI KONDISI SELURUH 
PERUSAHAAN 

JAKARTA, - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih 
mempertimbangkan keputusan agar perusahaan membayarkan tunjangan hari raya (THR) 
kepada pekerja atau buruh tanpa dicicil. 

Menurut Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, pihaknya masih mengamati kondisi 
seluruh perusahaan tahun ini. 

"Iya ini yang menjadi opsi kita pertimbangan dari analisis perusahaan-perusahaan apakah masih 
kena dampaknya atau sudah bangkit," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (3/4/2021). 

Kendati demikian, pihaknya masih merancang sistem pemberian THR dengan Dewan 
Pengupahan Nasional. 
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Apabila pemberian THR diputuskan untuk dicicil, Kemenaker masih mempertimbangkan untuk 
memilah kriteria perusahaan yang diperbolehkan untuk melakukan metode tersebut. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta 
pengusaha untuk membayar penuh tunjangan hari raya (THR) Lebaran karyawan atau pekerja 
tahun ini. 

Hal ini diungkapkan dalam pertemuannya dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin 
Indonesia). 

"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," kata 
Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021). 

Airlangga menilai, hal tersebut perlu dilakukan karena pemerintah telah mengeluarkan berbagai 
insentif bagi para pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19. Oleh karenanya, pengusaha 
diharapkan dapat memanfaatkan insentif tersebut dengan baik. 

 

 

 

  



 

45 
 

Judul Asosiasi Pekerja Ragu Menaker Bakal Larang THR Dicicil 

Nama Media detik.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5518779/asosiasi-
pekerja-ragu-menaker-bakal-larang-thr-dicicil 

Jurnalis Soraya Novika 

Tanggal 2021-04-03 16:16:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia) Ragu saya karena 
kalau kemarin waktu ada wawancara di TV, kelihatan sekali 90 persenan itu Menteri 
Ketenagakerjaan akan mengeluarkan surat edaran yang sama terkait dengan dicicil. Kedua, dari 
pernyataan-pernyataannya APINDO itu mendorong sangat kuat untuk dicicil, kelihatan sekali 
indikasinya ke sana 

negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia) Ini adu kuat 
antara Menteri Ketenagakerjaan dengan Menko Ekonomi bapak Airlangga, karena kan memang 
sebelumnya Menaker itu akan mengeluarkan SE terkait THR yang akan dicicil, kemudian ribut 
kan, kita pun sampai menyampaikan protes keras keberatan dengan rencana tersebut, karena 
sebelumnya di tahun 2020 itu THR nya juga dicicil dan sekarang dampaknya banyak yang pekerja 
yang THR nya nggak dapat sampai sekarang 

negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia) Gara-gara ada 
surat edaran itu menjadikan justifikasi sebuah pegangan hukum yang kuat bagi pengusaha itu, 
ini yang kita khawatirkan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menggodok aturan THR . Dalam aturan ini 
akan diatur THR hari raya keagamaan tahun ini boleh dicicil atau tidak. Kemnaker menargetkan 
aturan tersebut kelar paling lambat awal Ramadhan. Lalu bagaimana respons pekerja? "Ragu 
saya karena kalau kemarin waktu ada wawancara di TV, kelihatan sekali 90 persenan itu Menteri 
Ketenagakerjaan akan mengeluarkan surat edaran yang sama terkait dengan dicicil. Kedua, dari 
pernyataan-pernyataannya APINDO itu mendorong sangat kuat untuk dicicil, kelihatan sekali 
indikasinya ke sana," ujar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat 
kepada detikcom, Sabtu (3/4/2021). 
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ASOSIASI PEKERJA RAGU MENAKER BAKAL LARANG THR DICICIL 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menggodok aturan THR . Dalam aturan ini 
akan diatur THR hari raya keagamaan tahun ini boleh dicicil atau tidak. 

Kemnaker menargetkan aturan tersebut kelar paling lambat awal Ramadhan. Lalu bagaimana 
respons pekerja? "Ragu saya karena kalau kemarin waktu ada wawancara di TV, kelihatan sekali 
90 persenan itu Menteri Ketenagakerjaan akan mengeluarkan surat edaran yang sama terkait 
dengan dicicil. Kedua, dari pernyataan-pernyataannya APINDO itu mendorong sangat kuat untuk 
dicicil, kelihatan sekali indikasinya ke sana," ujar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) 
Indonesia Mirah Sumirat kepada detikcom, Sabtu (3/4/2021). 

Keraguan itu tentunya baru bisa terjawab setelah Surat Edaran (SE) terkait THR yang rencananya 
terbit sekitar menjelang atau awal bulan suci Ramadhan 2021 nanti. 

"Ini adu kuat antara Menteri Ketenagakerjaan dengan Menko Ekonomi bapak Airlangga, karena 
kan memang sebelumnya Menaker itu akan mengeluarkan SE terkait THR yang akan dicicil, 
kemudian ribut kan, kita pun sampai menyampaikan protes keras keberatan dengan rencana 
tersebut, karena sebelumnya di tahun 2020 itu THR nya juga dicicil dan sekarang dampaknya 
banyak yang pekerja yang THR nya nggak dapat sampai sekarang," terangnya. 

Mirah menilai imbauan Airlangga itu bukan tanpa dasar, ada pertimbangan daya beli yang ingi 
diungkit lewat pemberian THR secara penuh oleh pengusaha ke karyawannya. Untuk itu, Mirah 
mewakili para buruh berharap Menteri Ketenagakerjaan untuk bisa satu suara dengan Airlangga, 
atau setidaknya tidak mengeluarkan kebijakan apapun tentang THR ini. 

Menurut Mirah biarlah perusahaan yang memang terdampak pandemi berdiskusi langsung 
dengan para pekerjanya soal THR, ia yakin pekerja pasti mengerti kalau memang kondisi 
perusahaan masih terpuruk. Namun, bila diterbitkan SE, perusahaan yang tak terdampak pu 
bakal ikut-ikutan mencicil THR. 

Sebab, berkaca dari pengalaman tahun lalu, perusahaan yang tak terdampak sekalipun oleh 
pandemi, ada yang sengaja mencicil THR karyawannya karena adanya SE tersebut. 

"Gara-gara ada surat edaran itu menjadikan justifikasi sebuah pegangan hukum yang kuat bagi 
pengusaha itu, ini yang kita khawatirkan," tegasnya. 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita rencanakan sebelum Ramadhan 
atau awal Ramadhan sudah kita keluarkan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saat ini kita sudah lakukan komunikasi 
dalam forum tripartit, pengusaha dan pekerja terkait dengan THR ini. Nanti masukan-masukan 
ini sebagai bahan kita untuk mengeluarkan kebijakan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tahun yang lalu yang jadi concern 
adalah perusahaan yang terdampak dan kesulitan membayar. Saat ini kita sedang menganalisis 
perusahaan-perusaahaan tersebut. Pada intinya, THR adalah hak dan itu harus diberikan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tentunya kami akan perhatikan seruan 
Pak Airlangga untuk mengeluarkan kebijakan tentang THR. Apakah masih sama dengan yang 
lalu atau ada kebijakan yang lain 

 

Ringkasan 

Aturan mengenai Tunjangan Hari Raya ( THR ) rencananya akan diterbitkan paling lambat awal 
Ramadhan 2021. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) Anwar Sanusi. "Kita rencanakan sebelum Ramadhan atau awal Ramadhan sudah 
kita keluarkan," ujar Anwar kepada detikcom, Sabtu (3/4/2021). 

 

ATURAN THR 2021 TERBIT PALING LAMBAT AWAL RAMADHAN 

Aturan mengenai Tunjangan Hari Raya ( THR ) rencananya akan diterbitkan paling lambat awal 
Ramadhan 2021. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) Anwar Sanusi. 

"Kita rencanakan sebelum Ramadhan atau awal Ramadhan sudah kita keluarkan," ujar Anwar 
kepada detikcom, Sabtu (3/4/2021). 
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Kemnaker sudah berkomunikasi dengan para pengusaha dan perwakilan pekerja/buruh terkait 
aturan THR tahun ini. Kemenaker pun sudah menampung masukan dari masing-masing pihak. 

"Saat ini kita sudah lakukan komunikasi dalam forum tripartit, pengusaha dan pekerja terkait 
dengan THR ini. Nanti masukan-masukan ini sebagai bahan kita untuk mengeluarkan kebijakan," 
terang Anwar. 

Kemnaker juga mengevaluasi kondisi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya diizinkan 
mencicil THR, apakah masih kesulitan membayar THR seperti tahun lalu atau tidak. Hasil evaluasi 
menjadi bahan pertimbangan terkait kebijakan THR tahun ini. 

"Tahun yang lalu yang jadi concern adalah perusahaan yang terdampak dan kesulitan 
membayar. Saat ini kita sedang menganalisis perusahaan-perusaahaan tersebut. Pada intinya, 
THR adalah hak dan itu harus diberikan," tegasnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta pengusaha 
membayar penuh tunjangan hari raya (THR) karyawan. Kemnaker pun memastikan merespons 
permintaan Airlangga tersebut. 

Permintaan Airlangga menjadi perhatian Kemnaker untuk dijadikan pertimbangan apakah nanti 
THR wajib dibayar penuh tahun ini atau sama seperti kebijakan tahun lalu tetap diizinkan untuk 
dicicil, atau bahkan ada kebijakan lainnya terkait THR ini. 

"Tentunya kami akan perhatikan seruan Pak Airlangga untuk mengeluarkan kebijakan tentang 
THR . Apakah masih sama dengan yang lalu atau ada kebijakan yang lain," ujar Anwar. 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tentunya kami akan perhatikan seruan 
Pak Airlangga untuk mengeluarkan kebijakan tentang THR. Apakah masih sama dengan yang 
lalu atau ada kebijakan yangg lain 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saat ini kita sudah lakukan komunikasi 
dalam forum tripartit, pengusaha dan pekerja terkait dengan THR ini. Nanti masukan-masukan 
ini sebagai bahan kita untuk mengeluarkan kebijakan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tahun yang lalu yang jadi concern 
adalah perusahaan yang terdampak dan kesulitan membayar. Saat ini kita sedang menganalisis 
perusahaan-perusahaan tersebut. Pada intinya, THR adalah hak dan itu harus diberikan 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta pengusaha membayar 
penuh tunjangan hari raya ( THR ) karyawan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun 
buka suara menanggapi permintaan Airlangga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar 
Sanusi mengatakan permintaan Airlangga menjadi perhatian Kemnaker untuk dijadikan 
pertimbangan apakah nanti THR wajib dibayar penuh tahun ini atau sama seperti kebijakan 
tahun lalu tetap diizinkan untuk dicicil, atau bahkan ada kebijakan lainnya terkait THR ini. 
"Tentunya kami akan perhatikan seruan Pak Airlangga untuk mengeluarkan kebijakan tentang 
THR. Apakah masih sama dengan yang lalu atau ada kebijakan yangg lain," ujar Anwar kepada 
detikcom, Sabtu (3/4/2021). 

 

THR BOLEH DICICIL ATAU NGGAK LAGI DIGODOK, SABAR YA! 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta pengusaha membayar 
penuh tunjangan hari raya ( THR ) karyawan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun 
buka suara menanggapi permintaan Airlangga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar 
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Sanusi mengatakan permintaan Airlangga menjadi perhatian Kemnaker untuk dijadikan 
pertimbangan apakah nanti THR wajib dibayar penuh tahun ini atau sama seperti kebijakan 
tahun lalu tetap diizinkan untuk dicicil, atau bahkan ada kebijakan lainnya terkait THR ini. 

"Tentunya kami akan perhatikan seruan Pak Airlangga untuk mengeluarkan kebijakan tentang 
THR. Apakah masih sama dengan yang lalu atau ada kebijakan yangg lain," ujar Anwar kepada 
detikcom, Sabtu (3/4/2021). 

Kemnaker sudah berkomunikasi dengan para pengusaha dan perwakilan pekerja/buruh terkait 
aturan THR tahun ini. Kemenaker pun sudah menampung masukan dari masing-masing pihak. 

"Saat ini kita sudah lakukan komunikasi dalam forum tripartit, pengusaha dan pekerja terkait 
dengan THR ini. Nanti masukan-masukan ini sebagai bahan kita untuk mengeluarkan kebijakan," 
terang Anwar. 

Kemnaker juga mengevaluasi kondisi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya diizinkan 
mencicil THR, apakah masih kesulitan membayar THR seperti tahun lalu atau tidak. Hasil evaluasi 
menjadi bahan pertimbangan terkait kebijakan THR tahun ini. 

"Tahun yang lalu yang jadi concern adalah perusahaan yang terdampak dan kesulitan 
membayar. Saat ini kita sedang menganalisis perusahaan-perusahaan tersebut. Pada intinya, 
THR adalah hak dan itu harus diberikan," tegasnya. 
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Hasil seleksi Gelombang 16 Kartu Prakerja telah diumumkan pada Rabu, 31 Maret 2021. Cuma, 
jenis peserta berikut ini tidak akan lolos Kartu Prakerja 2021. Bagi masyarakat yang ingin 
mendaftar, bisa mengunjungi situs resmi Prakerja di www.prakerja.go.id untuk membuat akun 
dan mengikuti seleksi Kartu Prakerja. 

 

TIDAK LOLOS GELOMBANG 16 KARTU PRAKERJA 2021? MUNGKIN INI 
PENYEBABNYA 

Penulis: Hasil seleksi Gelombang 16 Kartu Prakerja telah diumumkan pada Rabu, 31 Maret 2021. 
Cuma, jenis peserta berikut ini tidak akan lolos Kartu Prakerja 2021. 

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, bisa mengunjungi situs resmi Prakerja di 
www.prakerja.go.id untuk membuat akun dan mengikuti seleksi Kartu Prakerja. 

Bagi pendaftar yang akunnya sudah diverifikasi, jangan lupa untuk login dan klik "Gabung" ke 
Gelombang 15 agar dapat masuk ke tahap seleksi. 

Syarat untuk mengikuti seleksi Prakerja adalah Warga Negara Indonesia, berusia di atas 18 
tahun, dan tidak sedang sekolah/kuliah. 

Meski demikian, bagi yang sudah berkali-kali mendaftar dan tidak lolos, coba cermati alasan 
tidak lolos Prakerja berikut ini. 

Dirangkum dari akun instagram resmi Kemenaker, berikut jenis peserta yang tidak akan lolos 
Kartu Prakerja 2021: Bagi pendaftar yang bukan termasuk golongan di atas, maka berikut cara 
ikut seleksi Prakerja 2021:. 
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BERITA FOTO-TRANFORMASI 

TRANSFORMASI: Peserta mengikuti pelatihan otomotif di Halai Latihan Kerja Banyuwangi, Jawa 
Timur, Jumat (2/4). Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah menyebut Balai 
Latihan Kerja (BLK) harus melakukan transformasi untuk meningkatkan kompetensi angkatan 
kerja di masapandemi Covid-19, salah satunya dengan melakukan rebranding dan revitalisasi 
peralatan yang sudahusang. 
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The world faces tough challenges when the Covid-19 pandemic hits various parts of human life, 
including the economy. Indonesia without exception has been severely affected by the economic 
impact of this corona pandemic. The micro, small and medium enterprises (MSMEs/UMKM) sector 
was hit by the pandemic wave quite badly. There are around 30 million MSMEs that have been 
directly and indirectly affected by the Covid-19 pandemic. The Indonesian Minister of Manpower 
Ida Fauziyah noted that 17.8 percent of companies made layoffs (PHK-pemutusan hubungan 
kerja) during the Covid-19 pandemic. As many as 25.6 percent of companies lay off workers, 
and 10 percent of companies do both. 

 

THREE GAME-CHANGERS AGAINST INDONESIA'S ECONOMIC CONTRACTION 

By Elba Damhuri, Head of Republika.co.id The world faces tough challenges when the Covid-19 
pandemic hits various parts of human life, including the economy. Indonesia without exception 
has been severely affected by the economic impact of this corona pandemic. 

The micro, small and medium enterprises (MSMEs/UMKM) sector was hit by the pandemic wave 
quite badly. There are around 30 million MSMEs that have been directly and indirectly affected 
by the Covid-19 pandemic. 

The Indonesian Minister of Manpower Ida Fauziyah noted that 17.8 percent of companies made 
layoffs (PHK-pemutusan hubungan kerja) during the Covid-19 pandemic. As many as 25.6 
percent of companies lay off workers, and 10 percent of companies do both. 

The survey by the Ministry of Manpower in 2020 showed that around 88 percent of companies 
were affected by the pandemic which resulted in losses to company operations. The company's 
performance also has a direct impact on the performance of the banking industry, which must 
restructure loans. 

It is not surprising that Indonesia's economic growth in 2020 will be minus 2.07 percent. The 
same trend is expected to continue in the first quarter of 2021. 
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Indonesian Finance Minister (Menkeu) Sri Mulyani stated that economic growth in the first 
quarter of 2021 is likely to be minus one percent to minus 0.1 percent. Indeed, this projection is 
better than the growth throughout 2020 which is minus 2.07 percent. 

The growth projection is based on economic activity in Indonesia which is starting to show a 
recovery. For 2021, the projected economic growth is in the range of 4.3 percent to 5.3 percent. 
This figure is down when compared to the economic growth assumptions in the 2021 State 
Budget, namely the range of 4.5 percent to 5.5 percent. 

President Jokowi hopes that the 5 percent figure can be achieved, while global institutions such 
as the OECD estimate 4.9 percent. The International Monetary Fund (IMF) and the World Bank 
estimate Indonesia's economic growth at 4.8 percent and 4.4 percent in 2021, respectively. 

What should the government do to be able to return the economy to the green alias plus zone?. 
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Judul Kartu Prakerja Sudah Tutup, Kemnaker Buka Pelatihan Kerja di 
Kabupaten 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/04/03/320/2388644/kartu-
prakerja-sudah-tutup-kemnaker-buka-pelatihan-kerja-di-
kabupaten?page=1 

Jurnalis Tim Okezone 

Tanggal 2021-04-03 08:03:00 

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 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 16 sudah ditutup. Namun, masih ada kesempatan bagi 
masyarakat yang ingin menambah kemampuan di berbagai jurusan melalui program Pelatihan 
Berbasis Kompetensi (PBK) Kementerian Ketenagakerjaan. Pendaftaran Pelatihan Kerja di BLK 
Ponorogo telah dibuka bagi masyarakat umum. Pendaftaran Pelatihan Kerja gratis tahap 2 ini 
dilakukan di Kios 3in1 UPT BLK Ponorogo. 

 

KARTU PRAKERJA SUDAH TUTUP, KEMNAKER BUKA PELATIHAN KERJA DI 
KABUPATEN 

JAKARTA - Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 16 sudah ditutup. Namun, masih ada 
kesempatan bagi masyarakat yang ingin menambah kemampuan di berbagai jurusan melalui 
program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Kementerian Ketenagakerjaan. 

Pendaftaran Pelatihan Kerja di BLK Ponorogo telah dibuka bagi masyarakat umum. Pendaftaran 
Pelatihan Kerja gratis tahap 2 ini dilakukan di Kios 3in1 UPT BLK Ponorogo. 

"Pendaftaran pada jam kerja pukul 08.00 - 14.00 dengan membawa persyaratan dan tetap 
mematuhi protokol kesehatan (wajib memakai masker)," dilansir dari Instagram Kemnaker, 
Sabtu (3/4/2021). 

Adapun program pelatihan yang dibuka antara lain 1.Gelombang I pendaftaran 31 Maret sampai 
14 April 2021 -Tekmnik kendaraan ringan -Pengoperasian mesin produksi. 

2. Gelombang II pendaftaran 31 Maret sampai 21 April 2021 

- Teknik telepon seluler 

- Teknisi perawan AC residential 

- Pemasangan jaringan komputer 
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- Tata rias pengantin dan hantaran 

- Finishing kayu 

- Teknisi audio video 

Syarat pendaftaran yang harus dipenuhi antara lain. 

1. Usia di atas 17 tahun dan tidak sedang bersekolah 

2. Fotokopi KTP 1 lembar 

3. Fotokopi Ijazah terakhi 1 lembar 
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Judul BLK Tidak Boleh di Menara Gading 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend BLK di Banyuwangi 

Halaman/URL Pg5 

Jurnalis BI 

Tanggal 2021-04-03 07:09:00 

Ukuran 141x64mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 14.100.000 

News Value Rp 70.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini penting sekali karena di sekitar kita masih 
banyak terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini 
menantang kita untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama 

 

Ringkasan 

Balai Latihan Kerja (BLK) tidak boleh berada di 'menara gading,' tapi harus memposisikan diri 
sebagai 'menara air,' Karena program pelatihan dan inovasi yang dihasilkan harus langsung bisa 
dirasakan oleh masyarakat. "Ini penting sekali karena di sekitar kita masih banyak terdapat 
masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita untuk ikut 
berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama," kata Menaker, Ida Fauziyah saat 
mengunjungi BLK Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4). 

 

BLK TIDAK BOLEH DI MENARA GADING 

JAKARTA (Pos Kota) - Balai Latihan Kerja (BLK) tidak boleh berada di 'menara gading,' tapi harus 
memposisikan diri sebagai 'menara air,' Karena program pelatihan dan inovasi yang dihasilkan 
harus langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 

"Ini penting sekali karena di sekitar kita masih banyak terdapat masyarakat yang berada di garis 
kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita untuk ikut berkontribusi dalam 
menyelesaikan persoalan bersama," kata Menaker, Ida Fauziyah saat mengunjungi BLK 
Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4). 

Peningkatan dan pengembangan prasarana yang telah dilakukan, menurutnya, harus menjadi 
pemicu bagi BLK untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, 

  



 

58 
 

7 KEJURUAN 

Kemudahan untuk mengases informasi terkait dengan program yang ada di BLK serta 
peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompentensi harus dapat dilaksanakan dengan baik," 
tegasnya. 

Dirjen Binalattas Kemenaker, Budi Hartawan, mengemukakan usia BLK Banyuwangi masih muda 
karena mulai beroperasi pada September 2018, namun mampu menjalankan program pelatihan. 

Ada tujuh kejuruan yang ada di BLK Banyuwangi hingga 2021, yaitu Kejuruan Pariwisata, 
Pertanian, Processing, Otomotif, TIK, Las, dan Garmen Apparel. (rizal/bi) 
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Judul Santri Harus Manfaatkan Pelatihan BLK Komunitas 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Kerjasama BLK dan Industri 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis N-3 

Tanggal 2021-04-03 06:09:00 

Ukuran 174x93mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 17.400.000 

News Value Rp 52.200.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Terlebih kompetensi yang sudah tersertifikasi, 
maka sangat penting dalam menghadapi persaingan yang ketat di masa depan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Jadi kepada para santri, teruslah 
mengembangkan soft skilis, ilmu agama dan akhlakul karimah sebagai ciri khas lulusan 
pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan bermanfaat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Sehingga ke depannya pengelola bisa membuka 
kejuruan pelatihan di luar yang telah dibuka sebelumnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat 
dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelatihan vokasi di BLK Komunitas 

 

Ringkasan 

Para santri diharapkan dapat memanfaatkan pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas dengan sebaik-baiknya. Di era revolusi industri 4.0, fleksibilitas dan kompetensi 
menjadi poin utama dalam persaingan di dunia kerja. "Terlebih kompetensi yang sudah 
tersertifikasi, maka sangat penting dalam menghadapi persaingan yang ketat di masa depan" 
ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di Jakarta, Jumat (2/4). 

 

SANTRI HARUS MANFAATKAN PELATIHAN BLK KOMUNITAS 

Para santri diharapkan dapat memanfaatkan pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas dengan sebaik-baiknya. Di era revolusi industri 4.0, fleksibilitas dan kompetensi 
menjadi poin utama dalam persaingan di dunia kerja. 

"Terlebih kompetensi yang sudah tersertifikasi, maka sangat penting dalam menghadapi 
persaingan yang ketat di masa depan" ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, 
di Jakarta, Jumat (2/4). 
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Menaker menjelaskan dengan adanya pelatihan kompetensi bagi santri di BLK Komunitas, lulusan 
pesantren akan memiliki keunggulan lebih di pasar kerja. Selain menguasai hard skill, santri 
sudah barang tentu memiliki dasar agama kuat yang menjadi landasan soft skills. 

"Jadi kepada para santri, teruslah mengembangkan soft skilis, ilmu agama dan akhlakul karimah 
sebagai ciri khas lulusan pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan 
bermanfaat," jelasnya. 

Rangkul stakeholder 

Lebih jauh, Menaker meminta pengelola BLK Komunitas harus merangkul stakeholders dari 
semua kalangan. Pengelola juga harus memanfaatkan segala sumber daya untuk mendukung 
dan menjaga program dan keberlangsungan BLK. 

Dia mengatakan, para stakeholdar terutama dunia usaha dan industri dapat berperan dalam 
memetakan kebutuhan tenaga kerja. Pelatihan di BLK juga bisa didesain agar sesuai dan 
mendukung kebutuhan industri. 

"Sehingga ke depannya pengelola bisa membuka kejuruan pelatihan di luar yang telah dibuka 
sebelumnya," ucapnya. 

Menaker menambahkan peran pengelola juga dapat mencari peluang dari pemanfaatan dana 
corporate social responsibility (CSR) perusahaan untuk pelatihan. Nantinya dari pemerintah bisa 
didesain pelatihan program dan pembiayaan pelatihan dengan memanfaatkan dana APBD, atau 
dengan mengakses program pemerintah yang relevan seperti dana desa. 

"Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan 
pelatihan vokasi di BLK Komunitas," katanya. 

ruf/N-3 
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Judul DORONG KEBANGKITAN FASHION MUSLIM 

Nama Media Republika 

Newstrend Dukungan Kemnaker untuk Industri Fesyen 

Halaman/URL Pg14 

Jurnalis ADYSHA C RAMADANI 

Tanggal 2021-04-03 06:02:00 

Ukuran 560x133mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 327.600.000 

News Value Rp 1.638.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Nina Nugroho (Desainer) Tadinya banyak desain yang detailnya itu di bawah, sekarang 
kita lebih banyak (menaruh) detailnya di atas 

positive - Putri Intan (alumni pelatihan) Seperti kami saat ini beradaptasi dengan pandemi 

positive - Fahrulia Amanda (founder dan desainer Tepa Selira) Tepa Selira ini merupakan 
kombinasi dari 'tenggangrasa' dan 'toleransi' 

neutral - Astika Aquila (Rekannya) Kami ingin mengenalkan kembali dan mengajak anak-anak 
muda terus pakai batik 

 

Ringkasan 

Dampak pandemi Covid-19 pada fashion Tanah Air jelas terjadi pada penjualan yang menurun 
sebanyak 70 persen. Penurunan ini diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 
Ida Fauziah. Meski begitu, situasi tersebut membuat para pelaku fashion Muslim Indonesia justru 
tertantang untuk terus berkreasi dan berinovasi. Hal ini tampak dalam pelaksanaan Muslim 
Fashion Festival (MUFFEST) 2021. Para desainer fashion Muslim Tanah Air hadir dengan karya-
karya mereka yang tak hanya modis, tapi juga bermakna dan sesuai dengan situasi terkini. 

 

DORONG KEBANGKITAN FASHION MUSLIM 

ADYSHA CITRA RAMADAN1 

Desain yang tak Sekadar Modis 

Dampak pandemi Covid-19 pada fashion Tanah Air jelas terjadi pada penjualan yang menurun 
sebanyak 70 persen. Penurunan ini diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 
Ida Fauziah. Meski begitu, situasi tersebut membuat para pelaku fashion Muslim Indonesia justru 
tertantang untuk terus berkreasi dan berinovasi. 
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Hal ini tampak dalam pelaksanaan Muslim Fashion Festival (MUFFEST) 2021. Para desainer 
fashion Muslim Tanah Air hadir dengan karya-karya mereka yang tak hanya modis, tapi juga 
bermakna dan sesuai dengan situasi terkini. 

Desainer Nina Nugroho, misalnya, hadir dengan koleksinya yang bertema "Anemoia" yang berarti 
nostalgia for a time you've neverltnown. Nina mengatakan, koleksi ini merupakan cerminan 
kerinduannya pada masa saat semua orang berbusana bagus. 

Dalam koleksi terbaru ini, Nina tetap menghadirkan busana dengan desain klasik 2 ini shirt 
berkonsep sustainable dan ethical Dengan konsep ini, Nina menghadirkan satu baju yang tampak 
seperti dua potong. Dengan konsep ini, kata dia, desainnya bisa menghemat bahan. Inovasi ini 
didorong dari rasa keprihatinan Nina akan limbah industri fashion yang mengancam lingkungan 
hidup. 

Jenamanya juga menggunakan bahan Swallon atau satin Jepang berwarna broken white. Warna 
ini senada dengan persiapan para Muslim menyambut Ramadhan 1442 Hijriyah. Sementara 
detailnya menggunakan bahan duches hitam. Desainnya sengaja dari jenis virtual friendly, 
mengingat cukup banyak pekerja berkegiatan dari rumah secara virtual. 

"Tadinya banyak desain yang detailnya itu di bawah, sekarang kita lebih banyak (menaruh) 
detailnya di atas," kata Nina saat ditemui Republikaseusai pembukaan MUFFEST 2021 di Jakarta. 

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) juga menghadirkan karya alumni 
pelatihannya, yaitu Putri Intan. Temanya adalah "Harmony of Sahra" yang terinspirasi dari 
keindahan gurun pasir. Penuangan inspirasinya dengan cutting unik dari kain tenun sarung yarn 
dyed. 

Warna-warna terakota, hijau, biru langit, dan abu-abu terinspirasi dari pemandangan gurun. 
Perpaduan warnanya menciptakan harmoni busana modest wear dengan gaya urban 
kontemporer. Inspirasi ini mengangkat kemampuan adaptasi setiap makhluk dalam kondisi 
ekstrem di gurun. "Seperti kami saat ini beradaptasi dengan pandemi," kata Putri. 

Jenama lokal lainnya. Tepa Selira, juga hadir memukau dalam tema "Telaga Bidadari". Inspirasi 
koleksinya berasal dari cerita pertemuan Jaka Tarub dengan bidadari Nawang Wulan dan enam 
bidadari lainnya. 

Bahan yang digunakannya adalah viscose dan lace dengan detail fringe yang dijalin satu per 
satu. "Tepa Selira ini merupakan kombinasi dari 'tenggangrasa' dan 'toleransi'," ujar founder dan 
desainer Tepa Selira Fahrulia Amanda. 

Rekannya, Astika Aquila, mengatakan, koleksi ini mengangkat budaya Indonesia. "Kami ingin 
mengenalkan kembali dan mengajak anak-anak muda terus pakai batik," ucap Astika. ed: 
dewimardani 
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Judul Airlangga Minta Pengusaha bayar Penuh THR Tahun Ini 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL Pg16 

Jurnalis Ark 

Tanggal 2021-04-03 05:45:00 

Ukuran 104x334mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 56.056.000 

News Value Rp 280.280.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tahun lalu 
THR dicicil. Saya minta, tahun ini (THR) dibayar secara penuh. Kita harus komitmen 

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

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

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami meminta dengan sangat kepada Ibu Menaker tidak 
mengeluarkan kebijakan itu 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta komitmen para 
pengusaha untuk membayar penuh tunjangan hari raya (THR) karyawan menjelang Hari Raya 
Lebaran pada tahun ini. Pasalnya, dalam setahun terakhir pemerintah sudah memberikan 
berbagai bentuk stimulus agar dunia usaha mampu bertahan menghadapi tekanan pandemi 
Covid-19. "Tahun lalu THR dicicil. Saya minta, tahun ini (THR) dibayar secara penuh. Kita harus 
komitmen," ujar Airlangga saat menemui perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
(Kadin) Indonesia di Gedung Ali Wardhana, Lapangan Banteng Timur, Jakarta, Kamis (1/4). 
Perwakilan Kadin yang hadir antara lain Anindya Bakrie, Benny Soetrisno, Erwin Aksa, dan 
beberapa ketua Kadin dari berbagai daerah. 

 

AIRLANGGA MINTA PENGUSAHA BAYAR PENUH THR TAHUN INI 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta komitmen para 
pengusaha untuk membayar penuh tunjangan hari raya (THR) karyawan menjelang Hari Raya 
Lebaran pada tahun ini. Pasalnya, dalam setahun terakhir pemerintah sudah memberikan 
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berbagai bentuk stimulus agar dunia usaha mampu bertahan menghadapi tekanan pandemi 
Covid-19. 

"Tahun lalu THR dicicil. Saya minta, tahun ini (THR) dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," 
ujar Airlangga saat menemui perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia 
di Gedung Ali Wardhana, Lapangan Banteng Timur, Jakarta, Kamis (1/4). Perwakilan Kadin yang 
hadir antara lain Anindya Bakrie, Benny Soetrisno, Erwin Aksa, dan beberapa ketua Kadin dari 
berbagai daerah. 

Airlangga dan perwakilan Kadin pada kesempatan itu berdiskusi tentang beberapa hal mengenai 
program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Sedangkan pada 
awal pertemuan, perwakilan dari Kadin menyampaikan apresiasi atas berbagai terobosan yang 
dilakukan oleh Airlangga seperti Program Kartu Prakerja, penyelesaian Undang-Undang Cipta 
Kerja, pemulihan ekonomi nasional yang fokus terhadap UMKM, dan program vaksinasi nasional. 

Pada pertemuan itu sebanyak 24 perwakilan Kadin dari berbagai daerah juga berkesempatan 
menyampaikan potensi ekonomi daerah masing-masing dan hal-hal yang memerlukan solusi dan 
kebijakan dari pemerintah pusat 

Sedangkan Airlangga siap mendorong agar potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan, 
khususnya yang menyangkut padat karya. 

Airlangga pun menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang terkait dengan penanganan 
Covid-19 akan diteruskan seiring dengan dilakukannya program vaksinasi. Sedangkan untuk 
sektor pariwisata khususnya hotel, restoran, dan kafe (horeka), ia meminta agar pengusaha 
dapat memanfaatkan fasilitas relaksasi kredit penambahan modal kerja. 

Menurut Airlangga, fasilitas relaksasi kredit tersebut akan diberikan dengan sistem penjaminan 
dan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bank pembangunan daerah 
(BPD). 

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tidak sepakat terhadap wacana 
pembayaran THR pada 2021 dengan cara dicicil seperti pada 2020 dan menginginkan agar 
rencana itu dapat dievaluasi. "Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, terlebih ada laporan belum 
semua perusahaan menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang," kata dia seperti dikutip 
Antara. 

Kurniasih mengingatkan, kebijakan terkait THR harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat 
pada saat Ramadan dan Idul Fitri atau periode Lebaran. Untuk itu, kata dia, pemerintah 
diharapkan memperjuangkan hak-hak pekerja karena saat ini ada sinyal perekonomian mulai 
membaik. 

"Aturan THR sudah ada dan harus kembali merujuk pada kewajiban dasar perusahaan untuk 
membayar penuh THR kepada para pekerja, sesuai peraturan perundangan yang ada," kata dia. 

Tanpa Sistem Cicilan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga meminta pemerintah agar THR pada 2021 
diberikan secara penuh tanpa sistem cicilan dan penundaan seperti pada 2020. 

Presiden KSPI Said Iqbal berharap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tidak 
mengeluarkan edaran yang memperbolehkan pembayaran THR pada 2021 kurang dari 100%. 
"Kami meminta dengan sangat kepada Ibu Menaker tidak mengeluarkan kebijakan itu," kata 
Said. 
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Ida Fauziyah pada 2020 mengeluarkan edaran tentang pemberian THR saat masa pandemi 
Covid-19 yang memperbolehkan pelaksanaannya bisa dilakukan secara bertahap atau ditunda 
sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. 

Keputusan penundaan atau pembayaran THR bertahap itu dapat diberlakukan kepada 
perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan undang-undang. 
Proses dialog antara perusahaan dan pekerja sendiri harus didasarkan laporan keuangan 
perusahaan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan, (ark) 
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Judul Menaker Sebut Balai Latihan Kerja Harus Melakukan Transformasi 

Nama Media detik.com 

Newstrend BLK di Banyuwangi 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita-jawa-timur/5518263/menaker-sebut-
balai-latihan-kerja-harus-melakukan-transformasi 

Jurnalis Ardian Fanani 

Tanggal 2021-04-02 23:36:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Hanya ada dua negara yang pertumbuhan 
ekonominya positif. Yakni China dan Vietnam. BLK sebagai alat mengejar ketertinggalan ekonomi 
global karena pandemi COVID-19 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK yang dikelola pemerintah pusat ini salah 
satu alternatif mempercepat kompetensi. BLK jangan menjadi produk pengangguran baru. Oleh 
karena itu penting sekali mensinergikan BLK dengan dunia usaha dan industri 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu harus ada transformasi BLK. BLK 
harus menjadi balai pelatihan vokasi yang menjadi pusat pelatihan soft skill berdaya saing 
berstandar nasional dan internasional 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian kaitannya dengan rebranding, 
jangan sampai BLK ini dulu, dulu identik dengan tempat memajang peralatan-peralatan usang 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk mengatasi pengangguran ini, BLK tidak 
cukup hanya melakukan pelatihan. Tapi juga harus melakukan sertifikasi. Tidak cukup sertifikasi, 
juga harus sampai penempatannya. Sehingga para angkatan kerja yang sudah memperoleh 
bekal soft skill ini benar-benar terserap ke dunia usaha maupun industri. BLK juga harus menjadi 
pintu masuk bagi para pelaku UMKM 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi orang nyari kerja datangnya ke BLK. 
Sebaliknya ada perusahaan nyari tenaga kerja datangnya ke BLK. Sehingga BLK ini harus menjadi 
tempat berkumpul para stakeholder 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Penyiapan SDM unggul inilah yang menjadi 
fokus kita, sehingga Indonesia bisa menikmati bonus demografi generasi emas pada tahun 2030-
2045 
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Ringkasan 

Menurut Ida Fauziah, pandemi COVID-19 memang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi 
global. Hampir seluruh negara pertumbuhan ekonominya minus. "Hanya ada dua negara yang 
pertumbuhan ekonominya positif. Yakni China dan Vietnam. BLK sebagai alat mengejar 
ketertinggalan ekonomi global karena pandemi COVID-19," katanya saat dialog di Balai Latihan 
Kerja (BLK) Banyuwangi, Jumat (2/4/2021). Namun di balik itu, kata Ida Fauziah, pandemi 
COVID-19 menjadi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM). 
Oleh sebab itu, BLK harus menjadi ujung tombak pemerintah untuk mencetak angkatan kerja 
yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. 

 

MENAKER SEBUT BALAI LATIHAN KERJA HARUS MELAKUKAN TRANSFORMASI 

Menurut Ida Fauziah, pandemi COVID-19 memang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi 
global. Hampir seluruh negara pertumbuhan ekonominya minus. "Hanya ada dua negara yang 
pertumbuhan ekonominya positif. Yakni China dan Vietnam. BLK sebagai alat mengejar 
ketertinggalan ekonomi global karena pandemi COVID-19," katanya saat dialog di Balai Latihan 
Kerja (BLK) Banyuwangi, Jumat (2/4/2021). 

Namun di balik itu, kata Ida Fauziah, pandemi COVID-19 menjadi kesempatan untuk 
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu, BLK harus menjadi 
ujung tombak pemerintah untuk mencetak angkatan kerja yang memiliki kompetensi sesuai 
kebutuhan dunia kerja. 

"BLK yang dikelola pemerintah pusat ini salah satu alternatif mempercepat kompetensi. BLK 
jangan menjadi produk pengangguran baru. Oleh karena itu penting sekali mensinergikan BLK 
dengan dunia usaha dan industri," katanya. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, BLK harus segera bertransformasi. Baik dari sisi branding 
kelembagaan maupun merevitalisasi peralatan-peralatan yang sudah usang dan tidak 
dibutuhkan. 

Pelatihan-pelatihan yang dilakukan harus disesuaikan dengan demand (permintaan) dunia usaha 
dan industri. "Untuk itu harus ada transformasi BLK. BLK harus menjadi balai pelatihan vokasi 
yang menjadi pusat pelatihan soft skill berdaya saing berstandar nasional dan internasional," 
imbuhnya. 

"Kemudian kaitannya dengan rebranding, jangan sampai BLK ini dulu, dulu identik dengan 
tempat memajang peralatan-peralatan usang," tambah Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
ini. 

Selanjutnya, Fauziah meminta agar BLK tidak hanya sekedar memberikan pelatihan terhadap 
angkatan kerja. Namun yang lebih penting lagi, ialah bagaimana mendistribusikan angkatan 
kerja tersebut dalam dunia usaha. 

"Untuk mengatasi pengangguran ini, BLK tidak cukup hanya melakukan pelatihan. Tapi juga 
harus melakukan sertifikasi. Tidak cukup sertifikasi, juga harus sampai penempatannya. 
Sehingga para angkatan kerja yang sudah memperoleh bekal soft skill ini benar-benar terserap 
ke dunia usaha maupun industri. BLK juga harus menjadi pintu masuk bagi para pelaku UMKM," 
tegasnya. 

Di sinilah pentingnya menjadikan BLK sebagai tempat berkumpul stakeholder. Baik para 
pemangku kebijakan, para angkatan kerja, maupun para penyedia pekerjaan. Sehingga 
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pelatihan soft skill dan kompetensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia 
kerja. 

"Jadi orang nyari kerja datangnya ke BLK. Sebaliknya ada perusahaan nyari tenaga kerja 
datangnya ke BLK . Sehingga BLK ini harus menjadi tempat berkumpul para stakeholder," 
imbuhnya. 

Dengan langkah-langkah ini, Fauziah optimis Indonesia akan siap menyongsong puncak generasi 
emas pada Tahun 2030 hingga 2045 mendatang. "Penyiapan SDM unggul inilah yang menjadi 
fokus kita, sehingga Indonesia bisa menikmati bonus demografi generasi emas pada tahun 2030-
2045," tutupnya. 

(sun/bdh). 
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Judul Di Banyuwangi, Menaker Ingin BLK Dukung Program UMKM Naik Kelas 

Nama Media detik.com 

Newstrend BLK di Banyuwangi 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita-jawa-timur/5518253/di-banyuwangi-
menaker-ingin-blk-dukung-program-umkm-naik-kelas 

Jurnalis Ardian Fanani 

Tanggal 2021-04-02 22:58:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Di kondisi pandemi seperti saat ini UMKM 
menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi. Silakan pakai BLK ini untuk kegiatan-
kegiatan peningkatan UMKM 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK bisa menjadi pintu masuk bagi para 
pelaku UMKM. Kegiatan program UMKM Naik Kelas seperti pelatihan-pelatihan juga bisa 
dilaksanakan di sini. Pengelola BLK bisa bersinergi dengan pemerintah daerah serta 
menggandeng dunia usaha dan industri membuat program-program yang bisa menyerap tenaga 
kerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK harus menjadi balai pelatihan vokasi yang 
menjadi pusat pelatihan soft skill berdaya saing berstandar nasional dan internasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selain itu yang penting lagi adalah sertifikasi 
kompetensi tenaga kerja 

positive - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Tentu kami tidak asal dalam menerapkan 
kebijakan itu. Artinya, SDM juga harus kompeten. Di sinilah arti penting BLK untuk meningkatkan 
kompetensi warga. Terima kasih Bu Menteri terus mendukung pengembangan BLK Banyuwangi 

neutral - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Nantinya akan dididik menyiapkan perencanaan, 
manajemen, hingga eksekusi bisnisnya 

 

Ringkasan 

"Di kondisi pandemi seperti saat ini UMKM menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi. 
Silakan pakai BLK ini untuk kegiatan-kegiatan peningkatan UMKM," kata Ida usai mendapat 
penjelasan program UMKM Naik Kelas dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dalam 
kunjungannya ke BLK Muncar, Jumat (2/4/2021). Kegiatan juga dihadiri anggota DPR Nihayatul 
Wafiroh. Ida mengatakan, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar pada dunia 
kerja. Karena itu Ida meminta agar seluruh stakeholder bisa saling bersinergi. 
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DI BANYUWANGI, MENAKER INGIN BLK DUKUNG PROGRAM UMKM NAIK KELAS 

"Di kondisi pandemi seperti saat ini UMKM menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi. 
Silakan pakai BLK ini untuk kegiatan-kegiatan peningkatan UMKM," kata Ida usai mendapat 
penjelasan program UMKM Naik Kelas dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dalam 
kunjungannya ke BLK Muncar, Jumat (2/4/2021). Kegiatan juga dihadiri anggota DPR Nihayatul 
Wafiroh. 

Ida mengatakan, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar pada dunia kerja. Karena 
itu Ida meminta agar seluruh stakeholder bisa saling bersinergi. 

"BLK bisa menjadi pintu masuk bagi para pelaku UMKM . Kegiatan program UMKM Naik Kelas 
seperti pelatihan-pelatihan juga bisa dilaksanakan di sini. Pengelola BLK bisa bersinergi dengan 
pemerintah daerah serta menggandeng dunia usaha dan industri membuat program-program 
yang bisa menyerap tenaga kerja," jelas Ida. 

Mantan anggota DPR RI tersebut mengatakan BLK harus mengikuti perkembangan zaman. 
Pelatihan-pelatihan yang digelar harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha. 

"BLK harus menjadi balai pelatihan vokasi yang menjadi pusat pelatihan soft skill berdaya saing 
berstandar nasional dan internasional," imbuh Ida. 

Demikian juga dengan fasilitas sarana dan prasarana yang sudah tidak digunakan untuk diganti 
dengan yang baru menyesuaikan kebutuhan. 

"Selain itu yang penting lagi adalah sertifikasi kompetensi tenaga kerja," tambah Ida. 

Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan, pelatihan-pelatihan BLK bisa bersinergi dengan 
program UMKM Naik Kelas. Selama ini menurut Ipuk seperti yang juga disampaikan Menaker, 
salah satu kendala dari BLK adalah peserta BLK usai mendapat pelatihan dan sertifikasi tidak 
terserap di dunia kerja. 

Ipuk menambahkan, bakal ada kebijakan setiap investor yang masuk ke Banyuwangi, 50 persen 
dari tenaga kerjanya harus warga Banyuwangi. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya 
untuk menyerap tenaga kerja Banyuwangi. 

"Tentu kami tidak asal dalam menerapkan kebijakan itu. Artinya, SDM juga harus kompeten. Di 
sinilah arti penting BLK untuk meningkatkan kompetensi warga. Terima kasih Bu Menteri terus 
mendukung pengembangan BLK Banyuwangi," kata Ipuk. 

Ipuk mengatakan, sebagai bagian dari program UMKM Kelas, terdapat program inkubasi 
pengusaha baru. Pemkab Banyuwangi kini menyiapkan program inkubasi penciptaan pengusaha 
muda baru sebagai bagian dari skema pemulihan ekonomi. 

Menurut Ipuk, nantinya secara bertahap disiapkan program inkubasi pengembangan bisnis, 
dipandu oleh mentor-mentor berpengalaman guna disiapkan menjadi pengusaha baru. Peserta 
pelatihan dari BLK bisa masuk dalam program ini. 

"Nantinya akan dididik menyiapkan perencanaan, manajemen, hingga eksekusi bisnisnya," jelas 
Ipuk. 

(sun/bdh). 
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Judul Menaker: Program dan Inovasi BLK Harus Langsung Dirasakan 
Masyarakat 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend BLK di Banyuwangi 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/menaker-program-dan-inovasi-blk-
harus-langsung-dirasakan-masyarakat.html 

Jurnalis Haris Kurniawan 

Tanggal 2021-04-02 22:24:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini penting sekali karena di sekitar kita masih 
banyak terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini 
menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudahan untuk mengakses informasi terkait 
dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis 
kompetensi harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh BLK Banyuwangi 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Beberapa bulan setelah dioperasikan, BLK Banyuwangi mampu menjalankan 
program pelatihan sebagai core business-nya 

positive - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Dan jika nanti bisa diterima di dunia kerja, 
pastinya bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menegaskan, Balai Latihan Kerja (BLK) tidak 
boleh berada di "menara gading," tetapi harus memposisikan diri sebagai "menara air," di mana 
program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK harus langsung bisa dirasakan 
oleh masyarakat. 

 

MENAKER: PROGRAM DAN INOVASI BLK HARUS LANGSUNG DIRASAKAN 
MASYARAKAT 

-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menegaskan, Balai Latihan Kerja (BLK) tidak 
boleh berada di "menara gading," tetapi harus memposisikan diri sebagai "menara air," di mana 
program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK harus langsung bisa dirasakan 
oleh masyarakat. 
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"Ini penting sekali karena di sekitar kita masih banyak terdapat masyarakat yang berada di garis 
kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam 
menyelesaikan persoalan bersama," kata Menaker Ida saat mengunjungi BLK Banyuwangi, Jawa 
Timur, Jumat (2/4). 

Menurut Menaker Ida, peningkatan dan pengembangan prasarana yang telah dilakukan harus 
menjadi pemicu bagi BLK Banyuwangi dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat, 
peserta pelatihan, dan para stakeholders. 

"Kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, 
serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi harus dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh BLK Banyuwangi," kata Menaker Ida. 

Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan mengemukakan, usia BLK Banyuwangi termasuk 
masih muda. Pasalnya, ia mulai beroperasi pada September 2018. 

"Beberapa bulan setelah dioperasikan, BLK Banyuwangi mampu menjalankan program pelatihan 
sebagai core business-nya," kata Budi. 

Setelah mampu mengadakan program pelatihan, pada awal tahun 2019, BLK Banyuwangi 
melaksanakan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) mulai sebanyak 68 paket (1.088 
orang). Kemudian pada 2020, jumlah pelatihan yang dilaksanakan bertambah sebanyak 239 
paket (3.824 orang) dan pada 2021 direncanakan sebanyak 311 paket (4.976 orang). 

Adapun jumlah kejuruan yang ada di BLK Banyuwangi hingga 2021 terdapat 7 kejuruan, yaitu 
Kejuruan Pariwisata, Pertanian, Processing, Otomotif, TIK, Las, dan Garmen Apparel. 

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengungkapkan bahwa pihak Pemerintah Daerah 
Banyuwangi saat menghibahkan tanah untuk dijadikan BLK Banyuwangi memiliki maksud agar 
BLK Banyuwangi menjadi skill development center yang nantinya bisa mendidik masyarakat 
Banyuwangi untuk mendapatkan berbagai pelatihan, sehingga mereka nanti diterima di dunia 
kerja. 

"Dan jika nanti bisa diterima di dunia kerja, pastinya bisa mengurangi angka pengangguran di 
Kabupaten Banyuwangi," ucapnya. 

Pada kesempatan itu, Menaker Ida menandatangani Prasasti Kios 3 in 1, Mushalla Al-Ikhlas, dan 
Gedung Kejuruan Pariwisata; Kemudian melakukan penanaman pohon; dan meninjau workshop 
yang ada di BLK Banyuwangi. [hrs]. 
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Judul Menaker Ida: BLK Harus Jadi Garda Terdepan Ciptakan SDM Unggul 
dan Kompetitif 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend BLK di Banyuwangi 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/menaker-ida-blk-harus-jadi-garda-
terdepan-ciptakan-sdm-unggul-dan-kompetitif.html 

Jurnalis Haris Kurniawan 

Tanggal 2021-04-02 22:19:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sini Balai Latihan Kerja (BLK), terutama 
BLK Banyuwangi harus berada di garda terdepan dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif 
saat ini dan di masa yang akan datang 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudahan untuk mengakses informasi terkait 
dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis 
kompetensi harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh BLK Banyuwangi 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini penting sekali, karena di sekitar kita masih 
banyak terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini 
menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyatakan, pandemi Covid-19 harus 
dijadikan momentum yang tepat untuk memperbaiki ekosistem pelatihan secara nasional. 
Kondisi tersebut harus menyadarkan semua pihak betapa penting SDM tangguh, yakni mampu 
bergerak dengan cara-cara luar biasa dan beradaptasi menghadapi kesulitan, sehingga unggul 
dalam persaingan. 

 

MENAKER IDA: BLK HARUS JADI GARDA TERDEPAN CIPTAKAN SDM UNGGUL DAN 
KOMPETITIF 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyatakan, pandemi Covid-19 harus 
dijadikan momentum yang tepat untuk memperbaiki ekosistem pelatihan secara nasional. 
Kondisi tersebut harus menyadarkan semua pihak betapa penting SDM tangguh, yakni mampu 
bergerak dengan cara-cara luar biasa dan beradaptasi menghadapi kesulitan, sehingga unggul 
dalam persaingan. 
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"Di sini Balai Latihan Kerja (BLK), terutama BLK Banyuwangi harus berada di garda terdepan 
dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif saat ini dan di masa yang akan datang," kata 
Menaker Ida saat berdialog dengan stakeholders di BLK Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4). 

Menurut Menaker Ida, dalam upaya menjadi garda terdepan tersebut, BLK harus terus 
membangun kolaborasi dan meluaskan jejaring, baik dengan pemerintah daerah, institusi, 
maupun industri yang ada. 

Menurutnya, kerja bersama antara BLK dan pihak-pihak terkait sangat penting untuk menjadi 
lokomotif dalam penciptaan inovasi dan kreativitas yang memiliki nilai tambah bagi peningkatan 
kualitas hidup masyarakat dengan menghasilkan SDM yang kompeten. 

Lebih lanjut Menaker Ida mengatakan, peningkatan dan pengembangan prasarana yang telah 
dilakukan, harus menjadi pemicu bagi BLK, termasuk BLK Banyuwangi dalam peningkatan 
kualitas pelayanan baik bagi masyarakat, peserta pelatihan, dan para stakeholders. 

"Kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, 
serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi harus dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh BLK Banyuwangi," ucapnya. 

Baginya, BLK tidak boleh berada di "menara gading", tapi harus memposisikan diri sebagai 
"menara air", di mana program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK harus 
langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 

"Ini penting sekali, karena di sekitar kita masih banyak terdapat masyarakat yang berada di garis 
kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam 
menyelesaikan persoalan bersama," jelasnya. 

Seusai berdialog dengan stakeholders, Menaker Ida menandatangani Prasasti Kios 3 in 1, 
Mushalla Al-Ikhlas, dan Gedung Kejuruan Pariwisata; kemudian melakukan penanaman pohon; 
dan meninjau workshop yang ada di BLK Banyuwangi. 

Untuk BLK Banyuwangi sendiri, hingga tahun 2020 memiliki 6 kejuruan yang terdiri atas kejuruan 
pariwisata; processing; garmen; otomotif; pertanian; dan TIK. Dari 6 kejuruan tersebut, kejuruan 
pariwisata menjadi andalan BLK Banyuwangi. [hrs]. 
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Judul Menaker Ida Fauziyah Dorong Pengelola BLK Komunitas Rangkul 
Stakeholders 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend BLK di Banyuwangi 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/02/menaker-ida-
fauziyah-dorong-pengelola-blk-komunitas-rangkul-stakeholders 

Jurnalis Larasati Dyah Utami 

Tanggal 2021-04-02 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 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, 
pengelola harus bisa rangkul semua stakeholder 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat 
dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelatihan vokasi di BLK Komunitas 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah 
tidak mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi kepada para santri, teruslah 
mengembangkan soft skills, ilmu agama dan akhlakul karimah sebagai ciri khas lulusan 
pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan bermanfaat 

 

Ringkasan 

Menteri ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendorong pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas agar merangkul stakeholders dari semua kalangan. Saat melakukan kunjungan kerja 
ke Banyuwangi, Ida mengatakan pengelola bisa memanfaatkan segala sumber daya untuk 
mendukung program BLK. "Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, pengelola harus bisa 
rangkul semua stakeholder," kata Ida dalam keterangannya, Jumat (2/4/2021). 

 

MENAKER IDA FAUZIYAH DORONG PENGELOLA BLK KOMUNITAS RANGKUL 
STAKEHOLDERS 

BANYUWANGI - Menteri ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendorong pengelola Balai Latihan Kerja 
(BLK) Komunitas agar merangkul stakeholders dari semua kalangan. 

Saat melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Ida mengatakan pengelola bisa memanfaatkan 
segala sumber daya untuk mendukung program BLK. 
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"Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, pengelola harus bisa rangkul semua stakeholder," 
kata Ida dalam keterangannya, Jumat (2/4/2021). 

Ida mengatakan dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas, pengelola bekerja sama 
dengan pelaku usaha dan industri, kemudian memetakan kebutuhan tenaga kerja. 

Selanjutnya didesain pelatihan yang bisa mendukung kebutuhan industri. 

Sehingga ke depannya pengelola bisa membuka kejuruan pelatihan di luar yang telah dibuka 
sebelumnya. 

Selain itu, pengelola juga dapat mencari peluang dari pemanfaatan dana corporate social 
responsibility (CSR) perusahaan untuk pelatihan. 

Nantinya dari pemerintah bisa didesain pelatihan program dan pembiayaan pelatihan dengan 
memanfaatkan dana APBD, atau dengan mengakses program pemerintah yang relevan seperti 
dana desa. 

"Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan 
pelatihan vokasi di BLK Komunitas," ucapnya. 

Ia tidak menghendaki jika BLK Komunitas menjadi mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan 
pendiriannya. 

Baginya, bantuan dari pemerintah yang sifatnya terbatas menjadi tantangan bagi pengelola 
dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas. 

"Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah tidak mendapatkan paket pelatihan dari 
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya. 

Sementara kepada para santri, Menaker Ida juga berpesan agar memanfaatkan pelatihan yang 
ada di BLK dengan sebaik-baiknya. 

Karena di era revolusi industri 4.0, fleksibilitas dan kompetensi menjadi poin utama dalam 
persaingan di dunia kerja. 

Terlebih kompetensi yang sudah tersertifikasi, maka sangat penting dalam menghadapi 
persaingan yang ketat di masa depan. 

Ida mengatakan, dengan adanya pelatihan kompetensi bagi santri di BLK Komunitas ini, lulusan 
pesantren akan memiliki keunggulan lebih di pasar kerja. 

Karena selain menguasai hard skill, santri sudah barang tentu memiliki dasar agama kuat yang 
menjadi landasan soft skills. 

"Jadi kepada para santri, teruslah mengembangkan soft skills, ilmu agama dan akhlakul karimah 
sebagai ciri khas lulusan pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan 
bermanfaat," jelasnya. 
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Judul Menaker: BLK Harus Jadi Garda Terdepan Ciptakan SDM Unggul 

Nama Media detik.com 

Newstrend BLK di Banyuwangi 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5518217/menaker-blk-harus-jadi-garda-
terdepan-ciptakan-sdm-unggul 

Jurnalis Erika Dyah 
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Ukuran 0 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida (Jaksa Penuntut Umum) Di sini Balai Latihan Kerja (BLK), terutama BLK Banyuwangi 
harus berada di garda terdepan dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif saat ini dan di 
masa yang akan datang 

neutral - Ida (Jaksa Penuntut Umum) Kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan 
program yang ada di BLK Banyuwangi, serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis 
kompetensi harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh BLK Banyuwangi 

positive - Ida (Jaksa Penuntut Umum) Ini penting sekali, karena di sekitar kita masih banyak 
terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita 
semua untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama 

 

Ringkasan 

"Di sini Balai Latihan Kerja (BLK), terutama BLK Banyuwangi harus berada di garda terdepan 
dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif saat ini dan di masa yang akan datang," kata 
Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021). 

 

MENAKER: BLK HARUS JADI GARDA TERDEPAN CIPTAKAN SDM UNGGUL 

"Di sini Balai Latihan Kerja (BLK), terutama BLK Banyuwangi harus berada di garda terdepan 
dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif saat ini dan di masa yang akan datang," kata 
Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021). 

Hal tersebut dia ungkapkan saat melakukan peninjauan workshop yang ada di BLK Banyuwangi, 
Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Ida juga berdialog dengan stakeholder BLK Banyuwangi dan 
menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 harus dijadikan momentum yang tepat untuk 
memperbaiki ekosistem pelatihan secara nasional. 
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Menurut Ida, BLK harus membangun kolaborasi dan memperluas jaringan dalam upayanya untuk 
menjadi garda terdepan. Adapun kolaborasi ini bisa dilakukan baik dengan pemerintah daerah, 
institusi, maupun industri yang ada. 

Lebih lanjut, Ida menilai kerja bersama antara BLK dan pihak-pihak terkait sangat penting untuk 
menjadi lokomotif dalam penciptaan inovasi dan kreativitas yang memiliki nilai tambah. 
Khususnya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menghasilkan SDM yang 
kompeten. 

Ida pun mengatakan peningkatan dan pengembangan prasarana yang telah dilakukan, harus 
menjadi pemicu bagi BLK, termasuk BLK Banyuwangi dalam peningkatan kualitas pelayanan baik 
bagi masyarakat, peserta pelatihan, dan para stakeholders. 

"Kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, 
serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi harus dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh BLK Banyuwangi," ucapnya. 

Ida menekankan BLK tak boleh berada di 'menara gading', tapi harus memposisikan diri sebagai 
'menara air'. Artinya, lanjut Ida, program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK 
harus langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 

"Ini penting sekali, karena di sekitar kita masih banyak terdapat masyarakat yang berada di garis 
kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam 
menyelesaikan persoalan bersama," jelasnya. 

Sebagai informasi, dalam tinjauannya kali ini Ida tak hanya berdialog dengan stakeholders tapi 
juga menandatangani Prasasti Kios 3 in 1, Mushalla Al-Ikhlas, dan Gedung Kejuruan Pariwisata 
serta melakukan penanaman pohon. 

Ida memaparkan hingga tahun 2020 BLK Banyuwangi memiliki 6 kejuruan yang terdiri dari 
kejuruan pariwisata, processing, garmen, otomotif, pertanian, dan TIK. Adapun andalan dari 6 
kejuruan di BLK Banyuwangi tersebut adalah kejuruan pariwisata. (akd/ega). 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini penting sekali karena di sekitar kita masih 
banyak terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini 
menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudahan untuk mengases informasi terkait 
dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis 
kompentensi harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh BLK Banyuwangi 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Beberapa bulan setelah dioperasikan, BLK Banyuwangi mampu menjalankan 
program pelatihan sebagai core businessnya 

positive - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Dan jika nanti bisa diterima di dunia kerja, 
pastinya bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi 

 

Ringkasan 

Jakarta - Menteri Ketenagekerjaan, Ida Fauziyah menegaskan, Balai Latihan Kerja ( BLK ) tidak 
boleh berada di "menara gading," tetapi harus memposisikan diri sebagai "menara air," di mana 
program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK harus langsung bisa dirasakan 
oleh masyarakat. 

 

MENAKER IDA: PROGRAM DAN INOVASI BLK HARUS LANGSUNG DIRASAKAN 
MASYARAKAT 

Jakarta - Menteri Ketenagekerjaan, Ida Fauziyah menegaskan, Balai Latihan Kerja ( BLK ) tidak 
boleh berada di "menara gading," tetapi harus memposisikan diri sebagai "menara air," di mana 
program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK harus langsung bisa dirasakan 
oleh masyarakat. 
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"Ini penting sekali karena di sekitar kita masih banyak terdapat masyarakat yang berada di garis 
kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam 
menyelesaikan persoalan bersama," kata Menaker Ida saat mengunjungi BLK Banyuwangi, Jawa 
Timur, Jumat (2/4/2021). 

Menurut Menaker Ida, peningkatan dan pengembangan prasarana yang telah dilakukan harus 
menjadi pemicu bagi BLK Banyuwangi dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat, 
peserta pelatihan, dan para stakeholders. 

"Kemudahan untuk mengases informasi terkait dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, 
serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompentensi harus dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh BLK Banyuwangi," kata Menaker Ida. 

Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan mengemukakan, usia BLK Banyuwangi termasuk 
masih muda. Pasalnya, ia mulai beroperasi pada September 2018. 

"Beberapa bulan setelah dioperasikan, BLK Banyuwangi mampu menjalankan program pelatihan 
sebagai core businessnya," kata Budi. 

Setelah mampu mengadakan program pelatihan, pada awal tahun 2019, BLK Banyuwangi 
melaksanakan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) mulai sebanyak 68 paket (1.088 
orang). Kemudian pada 2020, jumlah pelatihan yang dilaksanakan bertambah sebanyak 239 
paket (3.824 orang) dan pada 2021 direncanakan sebanyak 311 paket (4.976 orang). 

Adapun jumlah kejuruan yang ada di BLK Banyuwangi hingga 2021 terdapat 7 kejuruan, yaitu 
Kejuruan Pariwisata, Pertanian, Processing, Otomotif, TIK, Las, dan Garmen Apparel. 

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengungkapkan bahwa pihak Pemerintah Daerah 
Banyuwangi saat menghibahkan tanah untuk dijadikan BLK Banyuwangi memiliki maksud agar 
BLK Banyuwangi menjadi skill development center yang nantinya bisa mendidik masyarakat 
Banyuwangi untuk mendapatkan berbagai pelatihan, sehingga mereka nanti diterima di dunia 
kerja. 

"Dan jika nanti bisa diterima di dunia kerja, pastinya bisa mengurangi angka pengangguran di 
Kabupaten Banyuwangi," ucapnya. 

Pada kesempatan itu, Menaker Ida menandatanganai Prasasti Kios 3 in 1, Mushalla Al-Ikhlas, 
dan Gedung Kejuruan Pariwisata; Kemudian melakukan penanaman pohon; dan meninjau 
workshop yang ada di BLK Banyuwangi. 
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Judul Menaker Ida: BLK Harus Jadi Garda Terdepan Ciptakan SDM Unggul 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sini Balai Latihan Kerja ( BLK ), terutama 
BLK Banyuwangi harus berada di garda terdepan dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif 
saat ini dan di masa yang akan datang 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudahan untuk mengases informasi terkait 
dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis 
kompentensi harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh BLK Banyuwangi 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini penting sekali, karena di sekitar kita masih 
banyak terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini 
menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama 

 

Ringkasan 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan, pandemi Covid-19 harus dijadikan 
momentum yang tepat untuk memperbaiki ekosistem pelatihan secara nasional. Kondisi tersebut 
harus menyadarkan semua pihak betapa penting SDM tangguh, yakni mampu bergerak dengan 
cara-cara luar biasa dan beradaptasi menghadapi kesulitan, sehingga unggul dalam persaingan. 

 

MENAKER IDA: BLK HARUS JADI GARDA TERDEPAN CIPTAKAN SDM UNGGUL DAN 
KOMPETITIF 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan, pandemi Covid-19 harus dijadikan 
momentum yang tepat untuk memperbaiki ekosistem pelatihan secara nasional. Kondisi tersebut 
harus menyadarkan semua pihak betapa penting SDM tangguh, yakni mampu bergerak dengan 
cara-cara luar biasa dan beradaptasi menghadapi kesulitan, sehingga unggul dalam persaingan. 

"Di sini Balai Latihan Kerja ( BLK ), terutama BLK Banyuwangi harus berada di garda terdepan 
dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif saat ini dan di masa yang akan datang," kata 
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Menaker Ida saat berdialog dengan stakeholders di BLK Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat 
(2/4/2021). 

Menurut Menaker Ida, dalam upaya menjadi garda terdepan tersebut, BLK harus terus 
membangun kolaborasi dan meluaskan jejaring, baik dengan pemerintah daerah, institusi, 
maupun industri yang ada. 

Menurutnya, kerja bersama antara BLK dan pihak-pihak terkait sangat penting untuk menjadi 
lokomotif dalam penciptaan inovasi dan kreativitas yang memiliki nilai tambah bagi peningkatan 
kualitas hidup masyarakat dengan menghasikan SDM yang kompeten. 

Lebih lanjut Menaker Ida mengatakan, peningkatan dan pengembangan prasarana yang telah 
dilakukan, harus menjadi pemicu bagi BLK, termasuk BLK Banyuwangi dalam peningkatan 
kualitas pelayanan baik bagi masyarakat, peserta pelatihan, dan para stakeholders. 

"Kemudahan untuk mengases informasi terkait dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, 
serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompentensi harus dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh BLK Banyuwangi," ucapnya. 

Baginya, BLK tidak boleh berada di "menara gading", tapi harus memposisikan diri sebagai 
"menara air", di mana program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK harus 
langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 

"Ini penting sekali, karena di sekitar kita masih banyak terdapat masyarakat yang berada di garis 
kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam 
menyelesaikan persoalan bersama," jelasnya. 

Seusai berdialog dengan stakeholders, Menaker Ida menandatanganai Prasasti Kios 3 in 1, 
Mushalla Al-Ikhlas, dan Gedung Kejuruan Pariwisata; kemudian melakukan penanaman pohon; 
dan meninjau workshop yang ada di BLK Banyuwangi. 

Untuk BLK Banyuwangi sendiri, hingga tahun 2020 memiliki 6 kejuruan yang terdiri atas kejuruan 
pariwisata; processing; garmen; otomotif; pertanian; dan TIK. Dari 6 kejuruan tersebut, kejuruan 
pariwisata menjadi andalan BLK Banyuwangi. 
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Judul Menaker Ingin Hasil Inovasi BLK Bisa Langsung Dirasakan Masyarakat 

Nama Media detik.com 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida (Jaksa Penuntut Umum) Ini penting sekali karena di sekitar kita masih banyak 
terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita 
semua untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama 

neutral - Ida (Jaksa Penuntut Umum) Kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan 
program yang ada di BLK Banyuwangi, serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis 
kompetensi harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh BLK Banyuwangi 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Beberapa bulan setelah dioperasikan, BLK Banyuwangi mampu menjalankan 
program pelatihan sebagai core businessnya 

positive - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Dan jika nanti bisa diterima di dunia kerja, 
pastinya bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi 

 

Ringkasan 

"Ini penting sekali karena di sekitar kita masih banyak terdapat masyarakat yang berada di garis 
kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam 
menyelesaikan persoalan bersama," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021). 

 

MENAKER INGIN HASIL INOVASI BLK BISA LANGSUNG DIRASAKAN MASYARAKAT 

"Ini penting sekali karena di sekitar kita masih banyak terdapat masyarakat yang berada di garis 
kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam 
menyelesaikan persoalan bersama," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021). 

Saat mengunjungi BLK Banyuwangi, Ida mengatakan peningkatan dan pengembangan 
prasarana yang telah dilakukan harus menjadi pemicu bagi BLK Banyuwangi dalam peningkatan 
kualitas pelayanan bagi masyarakat, peserta pelatihan, dan para stakeholders. 
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"Kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, 
serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi harus dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh BLK Banyuwangi," tutur Ida. 

Sementara itu, Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan mengemukakan usia BLK Banyuwangi 
termasuk masih muda. Pasalnya, ia mulai beroperasi pada September 2018. 

"Beberapa bulan setelah dioperasikan, BLK Banyuwangi mampu menjalankan program pelatihan 
sebagai core businessnya," ujar Budi. 

Setelah mampu mengadakan program pelatihan, pada awal tahun 2019, BLK Banyuwangi 
melaksanakan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) mulai sebanyak 68 paket (1.088 
orang). 

Kemudian pada 2020, jumlah pelatihan yang dilaksanakan bertambah sebanyak 239 paket 
(3.824 orang) dan pada 2021 direncanakan sebanyak 311 paket (4.976 orang). 

Adapun jumlah kejuruan yang ada di BLK Banyuwangi hingga 2021 terdapat 7 kejuruan, yaitu 
Kejuruan Pariwisata, Pertanian, Processing, Otomotif, TIK, Las, dan Garmen Apparel. 

Di sisi lain, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan saat menghibahkan tanah 
untuk dijadikan BLK Pemerintah Daerah Banyuwangi saat menghibahkan memiliki maksud agar 
BLK Banyuwangi menjadi skill development center yang nantinya bisa mendidik masyarakat 
Banyuwangi untuk mendapatkan berbagai pelatihan, sehingga mereka nanti diterima di dunia 
kerja. 

"Dan jika nanti bisa diterima di dunia kerja, pastinya bisa mengurangi angka pengangguran di 
Kabupaten Banyuwangi," ucapnya. 

Diketahui, pada kesempatan itu, Ida juga menandatangani Prasasti Kios 3 in 1, Musala Al-Ikhlas, 
dan Gedung Kejuruan Pariwisata; Kemudian melakukan penanaman pohon; dan meninjau 
workshop yang ada di BLK Banyuwangi. (akd/ega). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, 
pengelola harus bisa rangkul semua stakeholder 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selanjutnya didesain pelatihan yang bisa 
mendukung kebutuhan industri, sehingga ke depannya pengelola bisa membuka kejuruan 
pelatihan di luar yang telah dibuka sebelumnya 

positive - Ida Fauziyah (Jaksa Penuntut UmumMenteri Ketenagakerjaan) Kegigihan dan 
kepiawaian pengelola sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelatihan vokasi di 
BLK Komunitas 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah 
tidak mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Jaksa Penuntut Umum) Jadi kepada para santri, teruslah 
mengembangkan soft skills, ilmu agama dan akhlakul karimah sebagai ciri khas lulusan 
pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan bermanfaat 

 

Ringkasan 

"Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, pengelola harus bisa rangkul semua stakeholder," 
ujar Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021). Ida mengatakan untuk menjaga 
keberlangsungan BLK Komunitas, pengelola perlu bekerja sama dengan pelaku usaha dan 
industri. Di samping itu, seluruh pihak juga penting untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja. 
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MENAKER MINTA BLK KOMUNITAS KERJA SAMA DENGAN INDUSTRI, INI 
SEBABNYA 

"Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, pengelola harus bisa rangkul semua stakeholder," 
ujar Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021). 

Ida mengatakan untuk menjaga keberlangsungan BLK Komunitas, pengelola perlu bekerja sama 
dengan pelaku usaha dan industri. Di samping itu, seluruh pihak juga penting untuk memetakan 
kebutuhan tenaga kerja. 

"Selanjutnya didesain pelatihan yang bisa mendukung kebutuhan industri, sehingga ke depannya 
pengelola bisa membuka kejuruan pelatihan di luar yang telah dibuka sebelumnya," jelasnya. 

Lebih lanjut, Ida menyampaikan pengelola juga dapat mencari peluang dari pemanfaatan dana 
Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk pelatihan. 

Sementara itu, Ida menyebut dari pemerintah nantinya dapat melakukan desain pelatihan 
program dan pembiayaan pelatihan memanfaatkan dana APBD. Ia juga menjelaskan BLK 
Komunitas dapat mengakses program pemerintah yang relevan seperti dana desa. 

"Kegigihan dan kepiawaian pengelola sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan 
pelatihan vokasi di BLK Komunitas," paparnya. 

Ida menjelaskan dirinya tidak menghendaki jika BLK Komunitas menjadi mangkrak atau berubah 
fungsi dari tujuan pendiriannya. Menurutnya, bantuan dari pemerintah yang sifatnya terbatas 
menjadi tantangan pengelola dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas. 

"Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah tidak mendapatkan paket pelatihan dari 
Kementerian Ketenagakerjaan," katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Ida turut berpesan ke para santri untuk memanfaatkan pelatihan 
yang ada di BLK. Hal ini mengingat di era revolusi industri 4.0, fleksibilitas dan kompetensi 
menjadi poin utama dalam persaingan di dunia kerja. Oleh karena itu, kompetensi yang sudah 
tersertifikasi menjadi sangat penting dalam menghadapi persaingan ke depan. 

Ida berharap adanya pelatihan kompetensi bagi santri di BLK Komunitas dapat membuat lulusan 
pesantren memiliki keunggulan lebih di pasar kerja. Pasalnya, selain menguasai hard skill, santri 
juga memiliki dasar agama kuat yang menjadi landasan soft skills. 

"Jadi kepada para santri, teruslah mengembangkan soft skills, ilmu agama dan akhlakul karimah 
sebagai ciri khas lulusan pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan 
bermanfaat," pungkasnya. 

(akd/ega). 
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Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4522330/jaga-keberlangsungan-
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Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-04-02 21:16:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Bustanul Falah (Menaker) Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, pengelola harus 
bisa rangkul semua stakeholder 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selanjutnya didesain pelatihan yang bisa 
mendukung kebutuhan industri, sehingga ke depannya pengelola bisa membuka kejuruan 
pelatihan di luar yang telah dibuka sebelumnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat 
dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelatihan vokasi di BLK Komunitas 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah 
tidak mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi kepada para santri, teruslah 
mengembangkan soft skills, ilmu agama dan akhlakul karimah sebagai ciri khas lulusan 
pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan bermanfaat 

 

Ringkasan 

Jakarta - Menteri ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta pengelola Balai Latihan Kerja ( BLK ) 
Komunitas agar merangkul stakeholders dari semua kalangan dan bisa memanfaatkan segala 
sumber daya untuk mendukung program BLK. 

 

JAGA KEBERLANGSUNGAN BLK KOMUNITAS, MENAKER IDA MINTA PENGELOLA 
RANGKUL STAKEHOLDER 

Jakarta - Menteri ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta pengelola Balai Latihan Kerja ( BLK ) 
Komunitas agar merangkul stakeholders dari semua kalangan dan bisa memanfaatkan segala 
sumber daya untuk mendukung program BLK. 
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"Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, pengelola harus bisa rangkul semua stakeholder," 
kata Menaker Ida saat meninjau BLK Komunitas Darussalam Blokagung dan BLK Komunitas 
Bustanul Falah di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4/2021). 

Menaker Ida mengatakan, dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas, pengelola bekerja 
sama dengan pelaku usaha dan industri, kemudian memetakan kebutuhan tenaga kerja. 

"Selanjutnya didesain pelatihan yang bisa mendukung kebutuhan industri, sehingga ke depannya 
pengelola bisa membuka kejuruan pelatihan di luar yang telah dibuka sebelumnya," katanya. 

Selain itu, pengelola juga dapat mencari peluang dari pemanfaatan dana corporate social 
responsibility (CSR) perusahaan untuk pelatihan. Nantinya dari pemerintah bisa didesain 
pelatihan program dan pembiayaanpelatihan dengan memanfaatkan dana APBD, atau dengan 
mengakses program pemerintah yang relevan seperti dana desa. 

"Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan 
pelatihan vokasi di BLK Komunitas," ucapnya. 

Ia tidak menghendaki jika BLK Komunitas menjadi mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan 
pendiriannya. Baginya, bantuan dari pemerintah yang sifatnya terbatas menjadi tantangan bagi 
pengelola dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas. 

"Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah tidak mendapatkan paket pelatihan dari 
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya. 

Sementara kepada para santri, Menaker Ida juga berpesan agar memanfaatkan pelatihan yang 
ada di BLK dengan sebaik-baiknya. Sebab menurutnya, di era revolusi industri 4.0, fleksibilitas 
dan kompetensi menjadi poin utama dalam persaingan di dunia kerja. Terlebih kompetensi yang 
sudah tersertifikasi, maka sangat penting dalam menghadapi persaingan yang ketat di masa 
depan. Ia mengatakan, dengan adanya pelatihan kompetensi bagi santri di BLK Komunitas ini, 
lulusan pesantren akan memiliki keunggulan lebih di pasar kerja. Karena selain menguasai hard 
skill, santri sudah barang tentu memiliki dasar agama kuat yang menjadi landasan soft skills. 

"Jadi kepada para santri, teruslah mengembangkan soft skills, ilmu agama dan akhlakul karimah 
sebagai ciri khas lulusan pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan 
bermanfaat," jelasnya. 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Bustanul Falah (Menaker) Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, pengelola harus 
bisa rangkul semua stakeholder 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selanjutnya didesain pelatihan yang bisa 
mendukung kebutuhan industri, sehingga ke depannya pengelola bisa membuka kejuruan 
pelatihan di luar yang telah dibuka sebelumnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat 
dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelatihan vokasi di BLK Komunitas 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah 
tidak mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi kepada para santri, teruslah 
mengembangkan soft skills, ilmu agama dan akhlakul karimah sebagai ciri khas lulusan 
pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan bermanfaat 

 

Ringkasan 

Menteri ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas agar merangkul stakeholders dari semua kalangan dan bisa memanfaatkan segala 
sumber daya untuk mendukung program BLK. 

 

JAGA KEBERLANGSUNGAN BLK KOMUNITAS, MENAKER IDA MINTA PENGELOLA 
RANGKUL STAKEHOLDERS 

Menteri ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas agar merangkul stakeholders dari semua kalangan dan bisa memanfaatkan segala 
sumber daya untuk mendukung program BLK. 
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"Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, pengelola harus bisa rangkul semua stakeholder," 
kata Menaker Ida saat meninjau BLK Komunitas Darussalam Blokagung dan BLK Komunitas 
Bustanul Falah di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4). 

Menaker Ida mengatakan, dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas, pengelola bekerja 
sama dengan pelaku usaha dan industri, kemudian memetakan kebutuhan tenaga kerja. 

"Selanjutnya didesain pelatihan yang bisa mendukung kebutuhan industri, sehingga ke depannya 
pengelola bisa membuka kejuruan pelatihan di luar yang telah dibuka sebelumnya," katanya. 

Selain itu, pengelola juga dapat mencari peluang dari pemanfaatan dana corporate social 
responsibility (CSR) perusahaan untuk pelatihan. Nantinya dari pemerintah bisa didesain 
pelatihan program dan pembiayaan pelatihan dengan memanfaatkan dana APBD, atau dengan 
mengakses program pemerintah yang relevan seperti dana desa. 

"Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan 
pelatihan vokasi di BLK Komunitas," ucapnya. 

Ia tidak menghendaki jika BLK Komunitas menjadi mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan 
pendiriannya. Baginya, bantuan dari pemerintah yang sifatnya terbatas menjadi tantangan bagi 
pengelola dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas. 

"Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah tidak mendapatkan paket pelatihan dari 
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya. 

Sementara kepada para santri, Menaker Ida juga berpesan agar memanfaatkan pelatihan yang 
ada di BLK dengan sebaik-baiknya. Sebab menurutnya, di era revolusi industri 4.0, fleksibilitas 
dan kompetensi menjadi poin utama dalam persaingan di dunia kerja. Terlebih kompetensi yang 
sudah tersertifikasi, maka sangat penting dalam menghadapi persaingan yang ketat di masa 
depan. 

Ia mengatakan, dengan adanya pelatihan kompetensi bagi santri di BLK Komunitas ini, lulusan 
pesantren akan memiliki keunggulan lebih di pasar kerja. Karena selain menguasai hard skill, 
santri sudah barang tentu memiliki dasar agama kuat yang menjadi landasan soft skills. 

"Jadi kepada para santri, teruslah mengembangkan soft skills, ilmu agama dan akhlakul karimah 
sebagai ciri khas lulusan pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan 
bermanfaat," jelasnya. 

[hrs]. 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah 
tidak mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, 
pengelola harus bisa rangkul semua stakeholder  

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selanjutnya didesain pelatihan yang bisa 
mendukung kebutuhan industri, sehingga ke depannya pengelola bisa membuka kejuruan 
pelatihan di luar yang telah dibuka sebelumnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat 
dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelatihan vokasi di BLK Komunitas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi kepada para santri, teruslah 
mengembangkan soft skill, ilmu agama dan akhlakul karimah sebagai ciri khas lulusan pesantren. 
Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan bermanfaat 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, ia tidak menghendaki Balai 
Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas menjadi mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan pendiriannya. 

 

MENAKER IDA TAK INGIN BLK KOMUNITAS MANGKRAK DAN BERUBAH FUNGSI 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, ia tidak menghendaki Balai 
Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas menjadi mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan pendiriannya. 

Dia mengatakan itu saat meninjau BLK Komunitas Darussalam Blokagung dan BLK Komunitas 
Bustanul Falah di Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), Jumat (2/4/2021). 
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Bagi Ida, bantuan dari pemerintah yang sifatnya terbatas menjadi tantangan bagi pengelola 
dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas. 

"Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah tidak mendapatkan paket pelatihan dari 
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. 

Untuk itu, dia meminta pengelola BLK Komunitas bisa memanfaatkan segala sumber daya untuk 
mendukung program BLK, termasuk merangkul para pemangku kepentingan dari semua 
kalangan. 

"Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, pengelola harus bisa rangkul semua stakeholder," 
tegas mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 1999 hingga 2018 tersebut. 

Ida mengatakan, dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas, pengelola perlu bekerja sama 
dengan pelaku usaha dan industri, kemudian memetakan kebutuhan tenaga kerja. 

"Selanjutnya didesain pelatihan yang bisa mendukung kebutuhan industri, sehingga ke depannya 
pengelola bisa membuka kejuruan pelatihan di luar yang telah dibuka sebelumnya," terangnya. 

Selain itu, pengelola juga dapat mencari peluang dari pemanfaatan dana corporate social 
responsibility (CSR) perusahaan untuk pelatihan. 

Dengan begitu, pemerintah bisa mendesain pelatihan program dan pembiayaan pelatihan 
dengan memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau dengan 
mengakses program pemerintah yang relevan seperti dana desa. 

"Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan 
pelatihan vokasi di BLK Komunitas," ucapnya. 

Pada kesempatan tersebut, Ida juga berpesan kepada para santri agar memanfaatkan pelatihan 
yang ada di BLK dengan sebaik-baiknya. 

Sebab, menurutnya, di era revolusi industri 4.0, fleksibilitas dan kompetensi menjadi poin utama 
dalam persaingan di dunia kerja. 

Terlebih, apabila kompetensi tersebut yang sudah tersertifikasi, maka kebutuhannya sangat 
penting dalam menghadapi persaingan yang ketat di masa depan. 

Ia menuturkan, dengan adanya pelatihan kompetensi bagi santri di BLK Komunitas, lulusan 
pesantren akan memiliki keunggulan lebih di pasar kerja. 

Sebab, selain menguasai hard skill, santri sudah barang tentu memiliki dasar agama kuat yang 
menjadi landasan soft skills . 

"Jadi kepada para santri, teruslah mengembangkan soft skill, ilmu agama dan akhlakul karimah 
sebagai ciri khas lulusan pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan 
bermanfaat," pesannya. 
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TRANSFORMASI PENINGKATAN KOPETENSI ANGKATAN KERJA 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah (kanan) bersama Bupati Banyuwangi 
Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dalam dialog di Balai Latihan Kerja Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat 
(2/4/2021). Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah menyebut Balai Latihan 
Kerja (BLK) harus melakukan transformasi untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di 
masa pandemi COVID-19, salah satunya dengan melakukan rebranding dan revitalisasi peralatan 
yang sudah usang. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/hp. 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini penting sekali karena di sekitar kita masih 
banyak terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini 
menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudahan untuk mengases informasi terkait 
dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis 
kompentensi harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh BLK Banyuwangi 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Beberapa bulan setelah dioperasikan, BLK Banyuwangi mampu menjalankan 
program pelatihan sebagai core businessnya 

positive - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Dan jika nanti bisa diterima di dunia kerja, 
pastinya bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi 

 

Ringkasan 

BANYUWANGI - Menteri Ketenagekerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, Balai Latihan 
Kerja (BLK) tidak boleh berada di 'menara gading,' tetapi harus memposisikan diri sebagai 
'menara air,' di mana program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK harus 
langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 

 

MENAKER IDA MINTA PROGRAM DAN INOVASI BALAI LATIHAN KERJA HARUS 
LANGSUNG DIRASAKAN MASYARAKAT 

BANYUWANGI - Menteri Ketenagekerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, Balai Latihan 
Kerja (BLK) tidak boleh berada di 'menara gading,' tetapi harus memposisikan diri sebagai 
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'menara air,' di mana program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK harus 
langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 

"Ini penting sekali karena di sekitar kita masih banyak terdapat masyarakat yang berada di garis 
kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam 
menyelesaikan persoalan bersama," katanya saat mengunjungi BLK Banyuwangi, Jawa Timur, 
Jumat (2/4/2021). 

Menurut Menaker Ida, peningkatan dan pengembangan prasarana yang telah dilakukan harus 
menjadi pemicu bagi BLK Banyuwangi dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat, 
peserta pelatihan, dan para stakeholders. 

"Kemudahan untuk mengases informasi terkait dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, 
serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompentensi harus dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh BLK Banyuwangi," katanya. 

Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan mengemukakan, usia BLK Banyuwangi termasuk 
masih muda. Pasalnya, ia mulai beroperasi pada September 2018. "Beberapa bulan setelah 
dioperasikan, BLK Banyuwangi mampu menjalankan program pelatihan sebagai core 
businessnya," katanya. 

Setelah mampu mengadakan program pelatihan, pada awal 2019, BLK Banyuwangi 
melaksanakan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) mulai sebanyak 68 paket (1.088 
orang). Kemudian pada 2020, jumlah pelatihan yang dilaksanakan bertambah sebanyak 239 
paket (3.824 orang) dan pada 2021 direncanakan sebanyak 311 paket (4.976 orang). 

Ada pun jumlah kejuruan yang ada di BLK Banyuwangi hingga 2021 terdapat tujuh kejuruan, 
yaitu Kejuruan Pariwisata, Pertanian, Processing, Otomotif, TIK, Las, dan Garmen Apparel. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan bahwa pihak Pemerintah Daerah 
Banyuwangi saat menghibahkan tanah untuk dijadikan BLK Banyuwangi memiliki maksud agar 
BLK Banyuwangi menjadi pusat pengembangan keahlian (skill development center) yang 
nantinya bisa mendidik masyarakat Banyuwangi untuk mendapatkan berbagai pelatihan, 
sehingga mereka nanti diterima di dunia kerja. 

"Dan jika nanti bisa diterima di dunia kerja, pastinya bisa mengurangi angka pengangguran di 
Kabupaten Banyuwangi," ucapnya. 

Pada kesempatan itu, Menaker Ida menandatanganai Prasasti Kios 3 in 1, Musala Al-Ikhlas, dan 
Gedung Kejuruan Pariwisata, menanam pohon, dan meninjau workshop yang ada di BLK 
Banyuwangi. CM (ars). 
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Judul Menaker Ida: Pengelola BLK Komunitas Harus Merangkul Semua 
Kalangan 

Nama Media jpnn.com 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Bustanul Falah (Menaker) Supaya keberlangsungan BLK dapat terjaga, pengelola harus 
bisa rangkul semua stakeholder 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selanjutnya didesain pelatihan yang bisa 
mendukung kebutuhan industri, sehingga ke depannya pengelola bisa membuka kejuruan 
pelatihan di luar yang telah dibuka sebelumnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat 
dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelatihan vokasi di BLK Komunitas 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah 
tidak mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi kepada para santri, teruslah 
mengembangkan soft skills, ilmu agama dan akhlakul karimah sebagai ciri khas lulusan 
pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan bermanfaat 

 

Ringkasan 

Menteri ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas agar merangkul stakeholders dari semua kala. 

 

MENAKER IDA: PENGELOLA BLK KOMUNITAS HARUS MERANGKUL SEMUA 
KALANGAN 

,BANYUWANGI - Menteri ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta pengelola Balai 
Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar merangkul stakeholders dari semua kalangan dan bisa 
memanfaatkan segala sumber daya untuk mendukung program. 
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"Supaya keberlangsungan BLK dapat terjaga, pengelola harus bisa rangkul semua stakeholder," 
kata Menaker Ida Fauziyah saat meninjau BLK Komunitas Darussalam Blokagung dan BLK 
Komunitas Bustanul Falah di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4). 

Menaker Ida mengatakan dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas, pengelola bekerja 
sama dengan pelaku usaha dan industri, kemudian memetakan kebutuhan tenaga kerja. 

"Selanjutnya didesain pelatihan yang bisa mendukung kebutuhan industri, sehingga ke depannya 
pengelola bisa membuka kejuruan pelatihan di luar yang telah dibuka sebelumnya," katanya. 

Selain itu, pengelola juga dapat mencari peluang dari pemanfaatan dana corporate social 
responsibility (CSR) perusahaan untuk pelatihan. 

Dia mengatakan, nantinya dari pemerintah bisa mendesain pelatihan program dan pembiayaan 
dengan memanfaatkan dana APBD, atau mengakses program yang relevan seperti dana desa. 

"Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan 
pelatihan vokasi di BLK Komunitas," ucapnya. 

Ia tidak menghendaki BLK Komunitas menjadi mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan 
pendiriannya. 

Menurut dia, bantuan dari pemerintah yang sifatnya terbatas menjadi tantangan bagi pengelola 
dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas. 

"Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah tidak mendapatkan paket pelatihan dari 
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya. 

Menaker Ida kepada kepada para santri berpesan agar memanfaatkan pelatihan yang ada di BLK 
dengan sebaik-baiknya. 

Sebab, ujar dia, di era revolusi industri 4.0, fleksibilitas dan kompetensi menjadi poin utama 
dalam persaingan di dunia kerja. 

Terlebih kompetensi yang sudah tersertifikasi, sangat penting dalam menghadapi persaingan 
yang ketat di masa depan. 

Dia mengatakan, dengan adanya pelatihan kompetensi bagi santri di BLK Komunitas ini, lulusan 
pesantren akan memiliki keunggulan lebih di pasar kerja. Sebab, selain menguasai hard skill, 
santri tentu memiliki dasar agama kuat yang menjadi landasan soft skills. 

"Jadi kepada para santri, teruslah mengembangkan soft skills, ilmu agama dan akhlakul karimah 
sebagai ciri khas lulusan pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan 
bermanfaat," pungkas Menaker Ida Fauziyah. 

(. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sini Balai Latihan Kerja (BLK), terutama 
BLK Banyuwangi harus berada di garda terdepan dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif 
saat ini dan di masa yang akan datang 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Peningkatan dan pengembangan prasarana 
yang telah dilakukan, harus menjadi pemicu bagi BLK, termasuk BLK Banyuwangi dalam 
peningkatan kualitas pelayanan baik bagi masyarakat, peserta pelatihan, dan para stakeholders 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini penting sekali, karena di sekitar kita masih 
banyak terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini 
menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, pandemi Covid-19 harus 
dijadikan momentum yang tepat untuk memperbaiki ekosistem pelatihan secara nasional. 
Kondisi tersebut harus menyadarkan semua pihak betapa penting sumber daya manusia (SDM) 
tangguh, yakni mampu bergerak dengan cara-cara luar biasa dan beradaptasi menghadapi 
kesulitan, sehingga unggul dalam persaingan. "Di sini Balai Latihan Kerja (BLK), terutama BLK 
Banyuwangi harus berada di garda terdepan dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif saat 
ini dan di masa yang akan datang," katanya dalam dialog dengan stakeholders di BLK 
Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4/2021). 
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MENAKER MINTA BALAI LATIHAN KERJA JADI GARDA TERDEPAN CIPTAKAN SDM 
UNGGUL DAN KOMPETITIF 

BANYUWANGI - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, pandemi Covid-
19 harus dijadikan momentum yang tepat untuk memperbaiki ekosistem pelatihan secara 
nasional. Kondisi tersebut harus menyadarkan semua pihak betapa penting sumber daya 
manusia (SDM) tangguh, yakni mampu bergerak dengan cara-cara luar biasa dan beradaptasi 
menghadapi kesulitan, sehingga unggul dalam persaingan. 

"Di sini Balai Latihan Kerja (BLK), terutama BLK Banyuwangi harus berada di garda terdepan 
dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif saat ini dan di masa yang akan datang," katanya 
dalam dialog dengan stakeholders di BLK Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4/2021). 

Menurut Menaker Ida, dalam upaya menjadi garda terdepan tersebut, BLK harus terus 
membangun kolaborasi dan meluaskan jejaring, baik dengan pemerintah daerah, institusi, 
maupun industri yang ada. 

Kerja bersama antara BLK dan pihak-pihak terkait, kata dia, sangat penting untuk menjadi 
lokomotif dalam penciptaan inovasi dan kreativitas yang memiliki nilai tambah bagi peningkatan 
kualitas hidup masyarakat dengan menghasikan SDM yang kompeten. 

"Peningkatan dan pengembangan prasarana yang telah dilakukan, harus menjadi pemicu bagi 
BLK, termasuk BLK Banyuwangi dalam peningkatan kualitas pelayanan baik bagi masyarakat, 
peserta pelatihan, dan para stakeholders," ujarnya. 

Kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, 
serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompentensi harus dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh BLK Banyuwangi. 

Menaker menekankan BLK tidak boleh berada di 'menara gading', tapi harus memposisikan diri 
sebagai 'menara air', di mana program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK 
harus langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 

"Ini penting sekali, karena di sekitar kita masih banyak terdapat masyarakat yang berada di garis 
kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam 
menyelesaikan persoalan bersama," katanya. 

Seusai berdialog dengan stakeholders, Menaker Ida menandatanganai Prasasti Kios 3 in 1, 
Musala Al-Ikhlas, dan Gedung Kejuruan Pariwisata; kemudian melakukan penanaman pohon; 
dan meninjau workshop yang ada di BLK Banyuwangi. 

BLK Banyuwangi hingga tahun lalu memiliki 6 kejuruan yang terdiri atas kejuruan Pariwisata, 
Processing, Garmen, Otomotif, Pertanian, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dari 
enam kejuruan tersebut, kejuruan pariwisata menjadi andalan BLK Banyuwangi. CM (ars). 

 

  



 

102 
 

Judul Di Banyuwangi, Menaker Ingin BLK Dukung Program UMKM Naik Kelas 
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positive - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Di kondisi pandemi seperti saat ini UMKM 
menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi. Silakan pakai BLK ini untuk kegiatan-
kegiatan peningkatan UMKM 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK bisa menjadi pintu masuk bagi para 
pelaku UMKM. Kegiatan program UMKM Naik Kelas seperti pelatihan-pelatihan juga bisa 
dilaksanakan di sini. Pengelola BLK bisa bersinergi dengan pemerintah daerah serta 
menggandeng dunia usaha dan industri membuat program-program yang bisa menyerap tenaga 
kerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK harus menjadi balai pelatihan vokasi yang 
menjadi pusat pelatihan soft skill berdaya saing berstandar nasional dan internasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selain itu yang penting lagi adalah sertifikasi 
kompetensi tenaga kerja 

positive - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Tentu kami tidak asal dalam menerapkan 
kebijakan itu. Artinya, SDM juga harus kompeten. Di sinilah arti penting BLK untuk meningkatkan 
kompetensi warga. Terima kasih Bu Menteri terus mendukung pengembangan BLK Banyuwangi 

neutral - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Nantinya akan dididik menyiapkan perencanaan, 
manajemen, hingga eksekusi bisnisnya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi program UMKM Naik Kelas yang 
dicanangkan Pemkab Banyuwangi . Bahkan Ida meminta agar Banyuwangi bisa memaksimalkan 
Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan yang ada di Banyuwangi untuk 
disinergikan dengan program UMKM Naik Kelas. "Di kondisi pandemi seperti saat ini UMKM 
menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi. Silakan pakai BLK ini untuk kegiatan-
kegiatan peningkatan UMKM," kata Ida usai mendapat penjelasan program UMKM Naik Kelas 
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dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dalam kunjungannya ke BLK Muncar, Jumat (2/4). 
Kegiatan juga dihadiri anggota DPR RI Anas Tahir dan Nihayatul Wafiroh. 

 

DI BANYUWANGI, MENAKER INGIN BLK DUKUNG PROGRAM UMKM NAIK KELAS 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi program UMKM Naik Kelas yang 
dicanangkan Pemkab Banyuwangi . Bahkan Ida meminta agar Banyuwangi bisa memaksimalkan 
Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan yang ada di Banyuwangi untuk 
disinergikan dengan program UMKM Naik Kelas. 

"Di kondisi pandemi seperti saat ini UMKM menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi. 
Silakan pakai BLK ini untuk kegiatan-kegiatan peningkatan UMKM," kata Ida usai mendapat 
penjelasan program UMKM Naik Kelas dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dalam 
kunjungannya ke BLK Muncar, Jumat (2/4). Kegiatan juga dihadiri anggota DPR RI Anas Tahir 
dan Nihayatul Wafiroh. Ida mengatakan, pandemi covid-19 memberikan dampak yang besar 
pada dunia kerja. Karena itu Ida meminta agar seluruh stakeholder bisa saling bersinergi. 

"BLK bisa menjadi pintu masuk bagi para pelaku UMKM. Kegiatan program UMKM Naik Kelas 
seperti pelatihan-pelatihan juga bisa dilaksanakan di sini. Pengelola BLK bisa bersinergi dengan 
pemerintah daerah serta menggandeng dunia usaha dan industri membuat program-program 
yang bisa menyerap tenaga kerja," jelas Ida. 

Mantan anggota DPR RI tersebut mengatakan BLK harus mengikuti perkembangan zaman. 
Pelatihan-pelatihan yang digelar harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha. 

"BLK harus menjadi balai pelatihan vokasi yang menjadi pusat pelatihan soft skill berdaya saing 
berstandar nasional dan internasional," imbuh Ida. Demikian juga dengan fasilitas sarana dan 
prasarana yang sudah tidak digunakan untuk diganti dengan yang baru menyesuaikan 
kebutuhan. 

"Selain itu yang penting lagi adalah sertifikasi kompetensi tenaga kerja," tambah Ida. 

Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan, pelatihan-pelatihan BLK bisa bersinergi dengan 
program UMKM Naik Kelas. Selama ini menurut Ipuk seperti yang juga disampaikan Menaker, 
salah satu kendala dari BLK adalah peserta BLK usai mendapat pelatihan dan sertifikasi tidak 
terserap di dunia kerja. 

Ipuk menambahkan, bakal ada kebijakan setiap investor yang masuk ke Banyuwangi, 50 persen 
dari tenaga kerjanya harus warga Banyuwangi. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya 
untuk menyerap tenaga kerja Banyuwangi. 

"Tentu kami tidak asal dalam menerapkan kebijakan itu. Artinya, SDM juga harus kompeten. Di 
sinilah arti penting BLK untuk meningkatkan kompetensi warga. Terima kasih Bu Menteri terus 
mendukung pengembangan BLK Banyuwangi," kata Ipuk. 

Ipuk mengatakan, sebagai bagian dari program UMKM Kelas, terdapat program inkubasi 
pengusaha baru. Pemkab Banyuwangi kini menyiapkan program inkubasi penciptaan pengusaha 
muda baru sebagai bagian dari skema pemulihan ekonomi. 

Menurut Ipuk, nantinya secara bertahap disiapkan program inkubasi pengembangan bisnis, 
dipandu oleh mentor-mentor berpengalaman guna disiapkan menjadi pengusaha baru. Peserta 
pelatihan dari BLK bisa masuk dalam program ini. 

"Nantinya akan dididik menyiapkan perencanaan, manajemen, hingga eksekusi bisnisnya," jelas 
Ipuk. [hrs]. 
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Narasumber 

positive - Bustanul Falah (None) Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, pengelola harus bisa 
rangkul semua stakeholder  

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selanjutnya didesain pelatihan yang bisa 
mendukung kebutuhan industri, sehingga ke depannya pengelola bisa membuka kejuruan 
pelatihan di luar yang telah dibuka sebelumnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat 
dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelatihan vokasi di BLK Komunitas 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah 
tidak mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi kepada para santri, teruslah 
mengembangkan soft skills, ilmu agama dan akhlakul karimah sebagai ciri khas lulusan 
pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan bermanfaat 

 

Ringkasan 

BANYUWANGI - Menteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pengelola Balai Latihan Kerja 
(BLK) Komunitas merangkul stakeholders dari semua kalangan dan bisa memanfaatkan segala 
sumber daya untuk mendukung program BLK. 
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JAGA KEBERLANGSUNGAN BLK KOMUNITAS, MENAKER IDA MINTA PENGELOLA 
RANGKUL STAKEHOLDERS 

BANYUWANGI - Menteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pengelola Balai Latihan Kerja 
(BLK) Komunitas merangkul stakeholders dari semua kalangan dan bisa memanfaatkan segala 
sumber daya untuk mendukung program BLK. 

"Agar keberlangsungan BLK dapat terjaga, pengelola harus bisa rangkul semua stakeholder," 
katanya saat meninjau BLK Komunitas Darussalam Blokagung dan BLK Komunitas Bustanul Falah 
di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4/2021). 

Menaker Ida mengatakan, dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas, pengelola bekerja 
sama dengan pelaku usaha dan industri, kemudian memetakan kebutuhan tenaga kerja. 
"Selanjutnya didesain pelatihan yang bisa mendukung kebutuhan industri, sehingga ke depannya 
pengelola bisa membuka kejuruan pelatihan di luar yang telah dibuka sebelumnya," ujarnya. 

Selain itu, pengelola juga dapat mencari peluang dari pemanfaatan dana corporate social 
responsibility (CSR) perusahaan untuk pelatihan. Nantinya dari pemerintah bisa didesain 
pelatihan program dan pembiayaan pelatihan dengan memanfaatkan dana APBD, atau dengan 
mengakses program pemerintah yang relevan seperti dana desa. 

"Kegigihan dan kepiawaian pengola sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan 
pelatihan vokasi di BLK Komunitas," ucap Menaker Ida. 

Dia tidak menghendaki BLK Komunitas mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan pendiriannya. 
Baginya, bantuan dari pemerintah yang sifatnya terbatas menjadi tantangan bagi pengelola 
dalam menjaga keberlangsungan BLK Komunitas. "Jangan biarkan BLK Komunitas mati setelah 
tidak mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya. 

Kepada para santri, Menaker Ida berpesan untuk memanfaatkan pelatihan yang ada di BLK 
dengan sebaik-baiknya. Sebab menurutnya, di era revolusi industri 4.0, fleksibilitas dan 
kompetensi menjadi poin utama dalam persaingan di dunia kerja. Terlebih kompetensi yang 
sudah tersertifikasi, maka sangat penting dalam menghadapi persaingan yang ketat di masa 
depan. 

Menaker Ida mengatakan, dengan adanya pelatihan kompetensi bagi santri di BLK Komunitas 
ini, lulusan pesantren akan memiliki keunggulan lebih di pasar kerja. Karena selain menguasai 
hard skill, santri sudah barang tentu memiliki dasar agama kuat yang menjadi landasan soft 
skills. 

"Jadi kepada para santri, teruslah mengembangkan soft skills, ilmu agama dan akhlakul karimah 
sebagai ciri khas lulusan pesantren. Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan 
bermanfaat," katanya. 

(ars). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Balai Latihan Kerja terutama BLK Banyuwangi 
harus berada di garda terdepan dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif saat ini dan di 
masa yang akan datang 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudahan untuk mengases informasi terkait 
dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis 
kompentensi harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh BLK Banyuwangi 

 

Ringkasan 

Menurut Menaker Ida, dalam ikhtiar menjadi garda terdepan tersebut, BLK harus terus 
membangun kolaborasi dan meluaskan jejaring baik dengan peme. 

 

MENAKER IDA PENGIN BLK BANYUWANGI MENJADI GARDA TERDEPAN MENCETAK 
SDM UNGGUL 

, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan pandemi Covid-19 
harus dijadikan momentum tepat memperbaiki ekosistem pelatihan secara nasional. 

Menurut dia, kondisi sekarang ini harus menyadarkan semua pihak betapa pentingnya sumber 
daya manusia (SDM) yang tangguh, mampu bergerak dengan cara-cara luar biasa, dan 
beradaptasi menghadapi kesulitan sehingga dapat unggul dalam persaingan. 

" Balai Latihan Kerja terutama BLK Banyuwangi harus berada di garda terdepan dalam 
menciptakan SDM unggul dan kompetitif saat ini dan di masa yang akan datang," kata Menaker 
Ida saat berdialog dengan stakeholders di BLK Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4). 
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Menurut Ida, dalam ikhtiar menjadi garda terdepan tersebut, BLK harus terus membangun 
kolaborasi dan meluaskan jejaring baik dengan pemerintah daerah, institusi, maupun industri 
yang ada. 

Dia menambahkan kerja sama itu menjadi lokomotif dalam penciptaan inovasi dan kreativitas 
yang memiliki nilai tambah bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menghasikan 
SDM yang kompeten. 

Lebih lanjut Menaker Ida mengatakan, peningkatan dan pengembangan prasarana yang telah 
dilakukan harus menjadi pemicu bagi BLK, termasuk di Banyuwangi dalam peningkatan kualitas 
pelayanan baik bagi masyarakat, peserta pelatihan, dan para stakeholders. 

"Kemudahan untuk mengases informasi terkait dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, 
serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompentensi harus dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh BLK Banyuwangi," ucapnya. 

Usai berdialog dengan stakeholders, Menaker Ida menandatanganai Prasasti Kios 3 in 1, Musala 
Al-Ikhlas, dan Gedung Kejuruan Pariwisata, kemudian melakukan penanaman pohon, dan 
meninjau workshop yang ada di BLK Banyuwangi. 

Seperti diketahui, BLK Banyuwangi hingga 2020 memiliki enam kejuruan, terdiri dari kejuruan 
pariwisata, processing, garmen, otomotif, pertanian, dan TIK. Dari enam itu, kejuruan pariwisata 
menjadi andalan BLK Banyuwangi. 
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Judul Menaker Ida: BLK Harus Jadi Menara Air untuk Masyarakat 
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Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/04/02/191504326/menaker-ida-
blk-harus-jadi-menara-air-untuk-masyarakat 

Jurnalis Amalia Purnama Sari 

Tanggal 2021-04-02 19:15:04 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK tidak boleh berada di menara gading, 
tetapi harus memposisikan diri sebagai menara air. Artinya, berbagai pelatihan dan program 
yang diberikan harus bisa langsung dirasakan oleh masyarakat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menantang kita semua untuk ikut 
berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama 

neutral - Musala Al-Ikhlas (None) Kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan proses 
program di BLK Banyuwangi, serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi harus 
dapat dilaksanakan dengan baik oleh BLK Banyuwangi 

positive - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Ketika nanti bisa diterima di dunia kerja, 
pastinya akan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Beberapa bulan setelah dioperasikan, BLK Banyuwangi mampu menjalankan 
program pelatihan sebagai core busines s 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, Balai Latihan Kerja ( BLK ) harus 
terus memberikan inovasi dan program yang bisa dirasakan oleh masyarakat. 

 

MENAKER IDA: BLK HARUS JADI MENARA AIR UNTUK MASYARAKAT 

- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, Balai Latihan Kerja ( BLK ) 
harus terus memberikan inovasi dan program yang bisa dirasakan oleh masyarakat. 
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"BLK tidak boleh berada di menara gading, tetapi harus memposisikan diri sebagai menara air. 
Artinya, berbagai pelatihan dan program yang diberikan harus bisa langsung dirasakan oleh 
masyarakat," terang Ida. 

Menurut Ida, hal itu penting karena masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di garis 
kemiskinan dan keterbelakangan. 

"Ini menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama," 
katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/4/2021). 

Hal tersebut disampaikan Ida saat mengunjungi BLK Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), Jumat. 
Kedatangan Ida dimaksudkan untuk meninjau acara workshop yang diselenggarakan BLK 
Banyuwangi. 

Selain meninjau BLK Banyuwangi, ia juga menandatangani Prasasti Kios 3 in 1, Musala Al-Ikhlas 
dan Gedung Kejuruan Pariwisata, serta melakukan penanaman pohon. 

Lebih lanjut, ia menuturkan, peningkatan dan pengembangan prasarana yang telah dilakukan 
harus menjadi pemicu bagi BLK Banyuwangi dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi 
masyarakat, peserta pelatihan, dan para stakeholders . 

"Kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan proses program di BLK Banyuwangi, 
serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi harus dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh BLK Banyuwangi," paparnya. 

Menimpali perkataan Ida, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan bahwa pihak 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi memiliki misi untuk terus mengembangkan skill 
dan kemampuan masyarakat di daerah. 

Visi tersebut diwujudkan dengan aksi hibah tanah untuk dijadikan BLK Banyuwangi. BLK ini 
diharapkan dapat menjadi skill development center yang bisa memberi berbagai macam 
pelatihan kepada masyarakat yang berguna agar diterima di dunia kerja. 

"Ketika nanti bisa diterima di dunia kerja, pastinya akan mengurangi angka pengangguran di 
Kabupaten Banyuwangi," harapnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Budi Hartawan menerangkan, Kabupaten 
Banyuwangi memiliki BLK dengan usia yang relatif muda. BLK ini diketahui mulai beroperasi pada 
September 2018. 

"Beberapa bulan setelah dioperasikan, BLK Banyuwangi mampu menjalankan program pelatihan 
sebagai core busines s," kata Budi. 

Program pelatihan yang dimaksud Budi adalah Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) sebanyak 
68 paket dengan total 1.088 orang pada awal 2019. Pelatihan ini bahkan bertambah 239 paket 
dengan 3.824 orang pada 2020 dan direncanakan akan menjadi 311 paket atau 4.976 orang. 

Adapun jumlah kejuruan yang ada di BLK Banyuwangi hingga 2021 berjumlah tujuh, yakni 
kejuruan pariwisata, processing, pertanian, otomotif, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 
kejuruan las, serta garment apparel. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini penting sekali, karena di sekitar kita masih 
banyak terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini 
menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudahan untuk mengases informasi terkait 
dengan program di BLK Banyuwangi, serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis 
kompentensi, harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh BLK Banyuwangi 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Beberapa bulan setelah dioperasikan, BLK Banyuwangi mampu menjalankan 
program pelatihan sebagai core businessnya 

neutral - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Jika nanti bisa diterima di dunia kerja, pastinya 
bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi 

 

Ringkasan 

Masih banyak masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga Balai 
Latihan Kerja (BLK) tidak boleh berada di "menara gading," tetapi harus memposisikan diri 
sebagai "menara air". Program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK harus 
langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. "Ini penting sekali, karena di sekitar kita masih banyak 
terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita 
semua untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama," kata Menaker, Ida 
Fauziyah saat mengunjungi BLK Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4/2021). 
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IDA FAUZIYAH HARAP MASYARAKAT BISA RASAKAN MANFAAT PROGRAM 
PELATIHAN BLK 

Masih banyak masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga Balai 
Latihan Kerja (BLK) tidak boleh berada di "menara gading," tetapi harus memposisikan diri 
sebagai "menara air". Program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK harus 
langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 

"Ini penting sekali, karena di sekitar kita masih banyak terdapat masyarakat yang berada di garis 
kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam 
menyelesaikan persoalan bersama," kata Menaker, Ida Fauziyah saat mengunjungi BLK 
Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4/2021). 

Menurutnya, peningkatan dan pengembangan prasarana yang telah dilakukan harus menjadi 
pemicu bagi BLK Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, peserta 
pelatihan, dan para stakeholders. 

"Kemudahan untuk mengases informasi terkait dengan program di BLK Banyuwangi, serta 
peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompentensi, harus dapat dilaksanakan dengan baik 
oleh BLK Banyuwangi," kata Ida. 

Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan mengemukakan, usia BLK Banyuwangi termasuk 
masih muda. Lembaga ini mulai beroperasi pada September 2018. 

"Beberapa bulan setelah dioperasikan, BLK Banyuwangi mampu menjalankan program pelatihan 
sebagai core businessnya," kata Budi. 

Setelah mampu mengadakan program pelatihan, pada awal tahun 2019, BLK Banyuwangi 
melaksanakan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) mulai sebanyak 68 paket (1.088 
orang). Kemudian pada 2020, jumlah pelatihan yang dilaksanakan bertambah sebanyak 239 
paket (3.824 orang) dan pada 2021 direncanakan sebanyak 311 paket (4.976 orang). 

Adapun jumlah kejuruan di BLK Banyuwangi hingga 2021 terdapat 7 kejuruan, yaitu Kejuruan 
Pariwisata, Pertanian, Processing, Otomotif, TIK, Las, dan Garmen Apparel. 

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengungkapkan, Pemerintah Daerah Banyuwangi saat 
menghibahkan tanah untuk dijadikan BLK Banyuwangi, memiliki maksud agar BLK Banyuwangi 
menjadi skill development center, yang nantinya bisa mendidik masyarakat Banyuwangi untuk 
mendapatkan berbagai pelatihan, sehingga mereka nanti diterima di dunia kerja. 

"Jika nanti bisa diterima di dunia kerja, pastinya bisa mengurangi angka pengangguran di 
Kabupaten Banyuwangi," ucapnya. 

Pada kesempatan itu, Ida menandatanganai Prasasti Kios 3 in 1, Mushalla Al-Ikhlas, dan Gedung 
Kejuruan Pariwisata; Kemudian melakukan penanaman pohon; dan meninjau workshop di BLK 
Banyuwangi. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Balai Latihan Kerja (BLK), terutama BLK 
Banyuwangi harus berada di garda terdepan dalam menciptakan SDM unggul dan kompetitif, 
saat ini dan di masa yang akan datang 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudahan untuk mengases informasi terkait 
dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis 
kompentensi harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh BLK Banyuwangi 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini penting sekali, karena di sekitar kita masih 
banyak terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini 
menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama 

 

Ringkasan 

Pandemi Covid-19 harus dijadikan momentum yang tepat untuk memperbaiki ekosistem 
pelatihan secara nasional. Kondisi tersebut harus menyadarkan semua pihak, sehingga mampu 
menghadirkan sumber daya manusia (SDM) tangguh. 

 

MENAKER : PANDEMI HARUS JADI MOMENTUM UNTUK HADIRKAN SDM TANGGUH 

Pandemi Covid-19 harus dijadikan momentum yang tepat untuk memperbaiki ekosistem 
pelatihan secara nasional. Kondisi tersebut harus menyadarkan semua pihak, sehingga mampu 
menghadirkan sumber daya manusia (SDM) tangguh. 

"Balai Latihan Kerja (BLK), terutama BLK Banyuwangi harus berada di garda terdepan dalam 
menciptakan SDM unggul dan kompetitif, saat ini dan di masa yang akan datang," kata Menaker, 
Ida Fauziyah, saat berdialog dengan stakeholders di BLK Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat 
(2/4/2021). 
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Menurutnya, hal tersebut bisa dicapai dengan cara-cara luar biasa dan beradaptasi menghadapi 
kesulitan, sehingga unggul dalam persaingan. Dalam upaya menjadi garda terdepan tersebut, 
BLK harus terus membangun kolaborasi dan meluaskan jejaring, baik dengan pemerintah 
daerah, institusi, maupun industri. 

Kerja bersama antara BLK dan pihak-pihak terkait sangat penting untuk menjadi lokomotif dalam 
penciptaan inovasi dan kreativitas yang memiliki nilai tambah bagi peningkatan kualitas hidup 
masyarakat, dengan menghasikan SDM yang kompeten. 

Ida menyebut, peningkatan dan pengembangan prasarana yang telah dilakukan, harus menjadi 
pemicu bagi BLK, termasuk BLK Banyuwangi dalam peningkatan kualitas pelayanan baik bagi 
masyarakat, peserta pelatihan, dan para stakeholders. 

"Kemudahan untuk mengases informasi terkait dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, 
serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompentensi harus dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh BLK Banyuwangi," ucapnya. 

Baginya, BLK tidak boleh menjadi "menara gading", tapi harus memposisikan diri sebagai 
"menara air", di mana program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK harus 
langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 

"Ini penting sekali, karena di sekitar kita masih banyak terdapat masyarakat yang berada di garis 
kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam 
menyelesaikan persoalan bersama," jelasnya. 

Usai berdialog dengan stakeholders, Ida menandatanganai Prasasti Kios 3 in 1, Mushalla Al-
Ikhlas, dan Gedung Kejuruan Pariwisata; kemudian melakukan penanaman pohon; dan meninjau 
workshop yang ada di BLK Banyuwangi. 

Untuk BLK Banyuwangi sendiri, hingga tahun 2020 memiliki 6 kejuruan yang terdiri atas kejuruan 
pariwisata; processing; garmen; otomotif; pertanian; dan TIK. Dari 6 kejuruan tersebut, kejuruan 
pariwisata menjadi andalan BLK Banyuwangi. 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini penting sekali karena di sekitar kita masih 
banyak terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini 
menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudahan untuk mengases informasi terkait 
dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis 
kompentensi harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh BLK Banyuwangi 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Beberapa bulan setelah dioperasikan, BLK Banyuwangi mampu menjalankan 
program pelatihan sebagai core businessnya 

neutral - Ipuk Fiestiandani (Bupati Banyuwangi) Jika nanti bisa diterima di dunia kerja, pastinya 
bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagekerjaan, Ida Fauziyah menegaskan, Balai Latihan Kerja (BLK) tidak boleh 
berada di "menara gading," tetapi harus memposisikan diri sebagai "menara air,". Dia meminta 
program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK harus langsung bisa dirasakan 
oleh masyarakat. "Ini penting sekali karena di sekitar kita masih banyak terdapat masyarakat 
yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita semua untuk ikut 
berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bersama," kata Ida Fauziah saat mengunjungi BLK 
Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (2/4). 
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MENAKER IDA MINTA PROGRAM DAN INOVASI BLK HARUS LANGSUNG DIRASAKAN 
MASYARAKAT 

,JAKARTA - Menteri Ketenagekerjaan, Ida Fauziyah menegaskan, Balai Latihan Kerja (BLK) tidak 
boleh berada di "menara gading," tetapi harus memposisikan diri sebagai "menara air,". 

Dia meminta program pelatihan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh BLK harus langsung 
bisa dirasakan oleh masyarakat. 

"Ini penting sekali karena di sekitar kita masih banyak terdapat masyarakat yang berada di garis 
kemiskinan dan keterbelakangan. Ini menantang kita semua untuk ikut berkontribusi dalam 
menyelesaikan persoalan bersama," kata Ida Fauziah saat mengunjungi BLK Banyuwangi, Jawa 
Timur, Jumat (2/4). 

Menurut dia, peningkatan dan pengembangan prasarana yang telah dilakukan harus menjadi 
pemicu bagi BLK Banyuwangi dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat, peserta 
pelatihan, dan para stakeholders. 

"Kemudahan untuk mengases informasi terkait dengan program yang ada di BLK Banyuwangi, 
serta peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompentensi harus dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh BLK Banyuwangi," ujar Ida Fauziah. 

Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan mengemukakan usia BLK Banyuwangi termasuk 
masih muda. Pasalnya, mulai beroperasi pada September 2018. 

"Beberapa bulan setelah dioperasikan, BLK Banyuwangi mampu menjalankan program pelatihan 
sebagai core businessnya," kata Budi. 

Setelah mampu mengadakan program pelatihan, pada awal tahun 2019, BLK Banyuwangi 
melaksanakan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) mulai sebanyak 68 paket (1.088 
orang). Kemudian pada 2020, jumlah pelatihan yang dilaksanakan bertambah sebanyak 239 
paket (3.824 orang) dan pada 2021 direncanakan sebanyak 311 paket (4.976 orang). 

Adapun jumlah kejuruan yang ada di BLK Banyuwangi hingga 2021 terdapat 7 kejuruan, yaitu 
Kejuruan Pariwisata, Pertanian, Processing, Otomotif, TIK, Las, dan Garmen Apparel. 

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengungkapkan bahwa pihak Pemerintah Daerah 
Banyuwangi saat menghibahkan tanah untuk dijadikan BLK Banyuwangi memiliki maksud agar 
BLK Banyuwangi menjadi _skill development center_ yang nantinya bisa mendidik masyarakat 
Banyuwangi untuk mendapatkan berbagai pelatihan, sehingga mereka nanti diterima di dunia 
kerja. 

"Jika nanti bisa diterima di dunia kerja, pastinya bisa mengurangi angka pengangguran di 
Kabupaten Banyuwangi," ucap dia. 

Pada kesempatan itu, Ida Fauziah menandatanganai Prasasti Kios 3 in 1, Mushalla Al-Ikhlas, dan 
Gedung Kejuruan Pariwisata; Kemudian melakukan penanaman pohon; dan meninjau workshop 
yang ada di BLK Banyuwangi. 
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Judul Ini Penerima Merdeka Award Kategori Program Inovatif Kementerian 
Saat Pandemi 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Merdeka Award 2021 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/foto/peristiwa/1292008/20210402174626-
ini-penerima-merdeka-award-kategori-program-inovatif-kementerian-
saat-pandemi-covid-1-001-nfinanda-farikh-ibrahim.html 

Jurnalis Iqbal Nugroho Imam Buhori 

Tanggal 2021-04-02 17:46:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

INI PENERIMA MERDEKA AWARD KATEGORI PROGRAM INOVATIF KEMENTERIAN 
SAAT PANDEMI 

Ini Penerima Merdeka Award Kategori Program Inovatif Kementerian Saat Pandemi. Terobosan 
perlu dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Chief 
Content Officer (COO) Kapan Lagi Youniverse, Wenseslaus Manggut memberikan penghargaan 
untuk kategori Program Inovatif Kementerian Saat Pandemi Covid-19 di acara Merdeka Award 
2021 di Kantor KLY, Jakarta, Rabu (31/3/2021). Penghargaan untuk kategori Program Inovatif 
Kementerian Saat Pandemi Covid-19 diberikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Koordinasi 
Bidang Kemaritiman dan Investasi. (c)2021 /Iqbal Nugroho. 
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Judul Daftar Penerima Penghargaan Merdeka Award 2021 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Merdeka Award 2021 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4522131/daftar-penerima-
penghargaan-merdeka-award-2021 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-04-02 16:25:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ramadhian Fadillah (Pemimpin Redaksi merdeka.com) Ini adalah cara kami 
memberikan apresiasi untuk bapak ibu yang telah memberikan inspirasi kepada banyak orang di 
tengah segala keterbatasan sosial akibat pandemi Covid-19. Kami bekerja sama dengan banyak 
pihak untuk mencari dan memilih pihak-pihak yang layak menerima apresiasi 

 

Ringkasan 

Penerima penghargaan Merdeka Award Kategori Program Kepedulian Sosial Membantu Dampak 
Covid-19: 1. PT Telekomunikasi Selular 2. PT Jasa Medivest 3. PT Kereta Api Indonesia (Persero) 
4. PT Mandiri Tunas Finance 5. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 6. Perusahaan Umum 
Percetakan Uang Republik Indonesia 7. PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 8. PT. Sarana Multigriya 
Finansial 9. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah KATEGORI PROGRAM INOVATIF KEMENTERIAN 
SAAT PANDEMI COVID-19 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Kementerian 
Pertanian 3. Kementerian Ketenagakerjaan 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi 

 

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN MERDEKA AWARD 2021 

Jakarta - Media online merdeka.com menggelar acara Merdeka Award 2021 . Pemberian 
penghargaan ini sebagai apresiasi untuk mereka yang berjuang pada masa Pandemi Covid-19 . 

"Ini adalah cara kami memberikan apresiasi untuk bapak ibu yang telah memberikan inspirasi 
kepada banyak orang di tengah segala keterbatasan sosial akibat pandemi Covid-19. Kami 
bekerja sama dengan banyak pihak untuk mencari dan memilih pihak-pihak yang layak menerima 
apresiasi," ujar Pemimpin Redaksi merdeka.com Ramadhian Fadillah. 

Terdapat enam kategori penghargaan yang diberikan di Merdeka Award 2021 yang mengusung 
tema "Inspirasi di Tengah Pandemi". 
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Berikut daftar lengkap penerima Merdeka Award 2021: A. KATEGORI PROGRAM KEPEDULIAN 
SOSIAL DALAM MEMBANTU DAMPAK COVID-19 1. PT Telekomunikasi Selular 2. PT Jasa Medivest 
3. PT Kereta Api Indonesia (Persero) 4. PT Mandiri Tunas Finance 5. PT Permodalan Nasional 
Madani (Persero) 6. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia 7. PT Bank Rakyat 
Indonesia, Tbk 8. PT. Sarana Multigriya Finansial 9. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah B. 
KATEGORI PROGRAM INOVATIF KEMENTERIAN SAAT PANDEMI COVID-19 1. Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Ketenagakerjaan 4. 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi C. KATEGORI DESA DENGAN 
INISIATIF DIGITAL MENUJU PEMULIHAN EKONOMI 1. Demon Pagong, Nusa Tenggara Timur 2. 
Kab Natuna, Kepulauan Riau 3. Desa Sukarara, Nusa Tenggara Barat 4. Desa Lembur Barat, 
Nusa Tenggara Timur 5. Desa Hadakewa, Nusa Tenggara Timur 6. Desa Desa Papayan, Jawa 
Barat 7. Desa Sejiram, Kalimantan Barat 8. Desa Mandala, Jawa Barat 9. Desa Malango, 
Gorontalo D. KATEGORI DAERAH DENGAN PROGRAM INSPIRATIF BAGI UMKM DI MASA 
PANDEMI 1. Kabupaten Garut 2. Kabupaten Sintang 3. Kota Mojokerto 4. Kota Tarakan 5. 
Kabupaten Subang 6. Kota Tangerang Selatan 7. Kabupaten Kulon Progo 8. Kabupaten 
Karanganyar 9. Kabupaten Tulang Bawang E. KATEGORI SOSOK INSPIRATIF DI TENGAH 
PANDEMI 1. Kapolsek Bawang, AKP SS Udiono 2. Bidan Prita Puspitasari 3. Lurah Badarudin 4. 
Raden Agus Choliq 5. Ujang Setiawan Firdaus 6. Adib Budiono F. KATEGORI DAERAH DENGAN 
KESETIAKAWANAN YANG MENGINSPIRASI 1. Desa Margosari 2. Desa Dunguswiru 3. Desa 
Pempatan 4. Desa Sewurejo 5. Desa Sumbermulyo 6. Desa Serai 7. Desa Berdoro 8. Desa 
Menganto 9. Desa Bukit Sungkai Reporter : Syifa Hanifah Sumber: Merdeka.com. 
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Judul Inilah Penerima Penghargaan Merdeka Award 2021 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Merdeka Award 2021 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/inilah-penerima-penghargaan-
merdeka-award-2021.html 

Jurnalis Syifa Hanifah 

Tanggal 2021-04-02 15:40:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ramadhian Fadillah (Pemimpin Redaksi merdeka.com) Ini adalah cara kami 
memberikan apresiasi untuk bapak ibu yang telah memberikan inspirasi kepada banyak orang di 
tengah segala keterbatasan sosial akibat pandemi covid-19. Kami bekerja sama dengan banyak 
pihak untuk mencari dan memilih pihak-pihak yang layak menerima apresiasi 

 

Ringkasan 

Penerima penghargaan Merdeka Award Kategori Program Kepedulian Sosial Membantu Dampak 
Covid-19: 1. PT Telekomunikasi Selular 2. PT Jasa Medivest 3. PT Kereta Api Indonesia (Persero) 
4. PT Mandiri Tunas Finance 5. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 6. Perusahaan Umum 
Percetakan Uang Republik Indonesia 7. PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 8. PT. Sarana Multigriya 
Finansial 9. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah B. KATEGORI PROGRAM INOVATIF KEMENTERIAN 
SAAT PANDEMI COVID-19 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Kementerian 
Pertanian 3. Kementerian Ketenagakerjaan 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi 

 

INILAH PENERIMA PENGHARGAAN MERDEKA AWARD 2021 

Media online merdeka.com menggelar acara Merdeka Award 2021 mengusung tema "Inspirasi 
di Tengah Pandemi". Pemberian penghargaan ini sebagai apresiasi untuk mereka yang berjuang 
pada masa Pandemi Covid-19. 

"Ini adalah cara kami memberikan apresiasi untuk bapak ibu yang telah memberikan inspirasi 
kepada banyak orang di tengah segala keterbatasan sosial akibat pandemi covid-19. Kami 
bekerja sama dengan banyak pihak untuk mencari dan memilih pihak-pihak yang layak menerima 
apresiasi," ujar Pemimpin Redaksi merdeka.com, Ramadhian Fadillah. 

Terdapat enam kategori penghargaan yang diberikan pada Merdeka Award 2021. Berikut daftar 
lengkap penerima Merdeka Award 2021: A. KATEGORI PROGRAM KEPEDULIAN SOSIAL DALAM 
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MEMBANTU DAMPAK COVID-19 1. PT Telekomunikasi Selular 2. PT Jasa Medivest 3. PT Kereta 
Api Indonesia (Persero) 4. PT Mandiri Tunas Finance 5. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 
6. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia 7. PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 8. 
PT. Sarana Multigriya Finansial 9. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah B. KATEGORI PROGRAM 
INOVATIF KEMENTERIAN SAAT PANDEMI COVID-19 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Ketenagakerjaan 4. Kementerian Koordinator 
Bidang Kemaritiman dan Investasi C. KATEGORI DESA DENGAN INISIATIF DIGITAL MENUJU 
PEMULIHAN EKONOMI 1. Demon Pagong, Nusa Tenggara Timur 2. Kab Natuna, Kepulauan Riau 
3. Desa Sukarara, Nusa Tenggara Barat 4. Desa Lembur Barat, Nusa Tenggara Timur 5. Desa 
Hadakewa, Nusa Tenggara Timur 6. Desa Desa Papayan, Jawa Barat 7. Desa Sejiram, Kalimantan 
Barat 8. Desa Mandala, Jawa Barat 9. Desa Malango, Gorontalo D. KATEGORI DAERAH DENGAN 
PROGRAM INSPIRATIF BAGI UMKM DI MASA PANDEMI 1. Kabupaten Garut 2. Kabupaten 
Sintang 3. Kota Mojokerto 4. Kota Tarakan 5. Kabupaten Subang 6. Kota Tangerang Selatan 7. 
Kabupaten Kulon Progo 8. Kabupaten Karanganyar 9. Kabupaten Tulang Bawang E. KATEGORI 
SOSOK INSPIRATIF DI TENGAH PANDEMI 1. Kapolsek Bawang, AKP SS Udiono 2. Bidan Prita 
Puspitasari 3. Lurah Badarudin 4. Raden Agus Choliq 5. Ujang Setiawan Firdaus 6. Adib Budiono 
F. KATEGORI DAERAH DENGAN KESETIAKAWANAN YANG MENGINSPIRASI 1. Desa Margosari 
2. Desa Dunguswiru 3. Desa Pempatan 4. Desa Sewurejo 5. Desa Sumbermulyo 6. Desa Serai 
7. Desa Berdoro 8. Desa Menganto 9. Desa Bukit Sungkai [noe]. 

 

 

 

  



 

121 
 

Judul Gandeng Kemendes dan UINSA, Kemnaker Berdayakan Masyarakat 
Desa 

Nama Media suara.com 

Newstrend Kerjasama Kemnaker dan Kemendes dengan UINSA 

Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/04/02/150637/gandeng-kemendes-
dan-uinsa-kemnaker-berdayakan-masyarakat-desa 

Jurnalis Fitri Asta Pramesti 

Tanggal 2021-04-02 15:06:00 

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) Kami berharap peran perguruan tinggi dalam 
hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di desmigratif dapat diperkuat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga berharap UINSA mengambil bagian 
dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren dan masyarakat di sekitar 
pesantren, yang notabene berada di desa 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang 
dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA 
dengan Kemnaker 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adanya kesepahaman bersama antara 
Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi 
komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal keterampilan dalam bekerja atau 
berwirausaha 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel ( UINSA ) terkait pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. Jalinan kerja 
sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekjen Kemnaker, 
Anwar Sanusi; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendes PDTT, Herlina 
Sulistiyorini; dan Rektor UINSA, Masdar Hilmy di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 
(1/4/2021).gakerjaan bagi masyarakat desa. 
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GANDENG KEMENDES DAN UINSA, KEMNAKER BERDAYAKAN MASYARAKAT DESA 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel ( UINSA ) terkait pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. 

Jalinan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekjen 
Kemnaker, Anwar Sanusi; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendes PDTT, 
Herlina Sulistiyorini; dan Rektor UINSA, Masdar Hilmy di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (1/4/2021). 

Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa ada tiga hal 
yang dikerjasamakan melalui nota kesepahaman tersebut. Pertama, UIN Sunan Ampel dapat 
memilih Desa-desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata. 

"Kami berharap peran perguruan tinggi dalam hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di 
desmigratif dapat diperkuat," kata Ida. 

Kedua, meningkatkan kompetensi masyarakat desa melalui BLK Komunitas. "Kami juga berharap 
UINSA mengambil bagian dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren dan 
masyarakat di sekitar pesantren, yang notabene berada di desa," sambungnya. 

Kerja sama ketiga yakni perluasan kesempatan kerja. Kemnaker bekerja sama dengan UINSA 
ingin melahirkan entrepreneur atau wirausahawan yang menjadi pelaku usaha mikro kecil. 

"Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan 
lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA dengan Kemnaker," beber Ida. 

Lebih jauh, Ida memberikan apresiasi inisiatif UINSA Surabaya atas upaya pemberdayaan 
ketenagakerjaan dan masyarakat desa. Hal tersebut sejalan dengan Tridharma Perguruan 
Tinggi, utamanya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. 

"Adanya kesepahaman bersama antara Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi 
sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal 
keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha, " ujarnya. 

Dalam kesempatan sama, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan dari data 
yang dimilikinya, meskipun angka pengangguran lebih tinggi di kota, tapi jumlah angka 
kemiskinan lebih tinggi di desa dibandingkan di kota. 
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Judul Penerima Merdeka Award Kategori Program Inovatif Kementerian saat 
Pandemi Covid-19 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Merdeka Award 2021 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/penerima-merdeka-award-
kategori-program-inovatif-kementerian-saat-pandemi-covid-19.html 

Jurnalis Merdeka 

Tanggal 2021-04-02 14:55:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Terobosan perlu dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19. Tidak bisa hanya berdiam diri. 
Inovasi-inovasi dihasilkan saat kondisi serba sulit. Langkah ini sangat bermanfaat meringankan 
beban masyarakat. 3. Kementerian Ketenagakerjaan Meluncurkan Program Pelatihan 
Manajemen Pencegahan Covid atau MangCovid. Program ini memiliki tiga sasaran sekaligus yaitu 
pencegahan penularan Covid-19, penyaluran kerja korban PHK serta pertolongan bagi kaum 
disabilitas dan UMKM. 

 

PENERIMA MERDEKA AWARD KATEGORI PROGRAM INOVATIF KEMENTERIAN SAAT 
PANDEMI COVID-19 

- Terobosan perlu dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19. Tidak bisa hanya berdiam diri. 
Inovasi-inovasi dihasilkan saat kondisi serba sulit. Langkah ini sangat bermanfaat meringankan 
beban masyarakat. 

Media online merdeka.com memberikan penghargaan khusus untuk kementerian memiliki 
program inovatif sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di tengah pandemi Covid-
19. 

(c)2021 Penghargaan diserahkan oleh Chief Content Officer (COO) Kapan Lagi 
Youniverse,Wenseslaus Manggut. 

(c)2021 Berikut penerima penghargaan Merdeka Award Kategori Program Inovatif Kementerian 
saat Pandemi Covid-19: 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Di masa pandemi 
Covid-19 tetap melakukan penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak ( BBM ) kepada 
masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian. BBM menjadi salah satu kebutuhan 
masyarakat dalam menggerakan ekonomi. 

2. Kementerian Pertanian Membuat Program Inovatif yang dapat memperkuat ketahanan pangan 
masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kementan juga berupaya menciptakan akses pangan 
yang mudah bagi masyarakat lewat pengembangan Toko Mitra Tani di berbagai daerah. 
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3. Kementerian Ketenagakerjaan Meluncurkan Program Pelatihan Manajemen Pencegahan Covid 
atau MangCovid. Program ini memiliki tiga sasaran sekaligus yaitu pencegahan penularan Covid-
19, penyaluran kerja korban PHK serta pertolongan bagi kaum disabilitas dan UMKM. 

4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Telah mencanangkan dan 
mengkoordinasikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada 2020. 
Tujuannya untuk meningkatkan kembali perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. 

[did]. 
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Judul Menaker Ida Fauziah Sebut BLK Solusi Pulihkan Ekonomi 

Nama Media beritajatim.com 

Newstrend BLK di Banyuwangi 

Halaman/URL https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/menaker-ida-fauziah-
sebut-blk-solusi-pulihkan-ekonomi/ 

Jurnalis Rindi Suwito 

Tanggal 2021-04-02 14:36:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Di kondisi pandemi seperti saat ini UMKM 
menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi. Silakan pakai BLK ini untuk kegiatan-
kegiatan peningkatan UMKM 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK bisa menjadi pintu masuk bagi para pelaku 
UMKM. Kegiatan program UMKM Naik Kelas seperti pelatihan-pelatihan juga bisa dilaksanakan 
di sini. Pengelola BLK bisa bersinergi dengan pemerintah daerah serta menggandeng dunia usaha 
dan industri membuat program-program yang bisa menyerap tenaga kerja 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK harus menjadi balai pelatihan vokasi yang 
menjadi pusat pelatihan soft skill berdaya saing berstandar nasional dan internasional 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Selain itu yang penting lagi adalah sertifikasi 
kompetensi tenaga kerja 

positive - Ipuk (Bupati Banyuwangi) Tentu kami tidak asal dalam menerapkan kebijakan itu. 
Artinya, SDM juga harus kompeten. Di sinilah arti penting BLK untuk meningkatkan kompetensi 
warga. Terima kasih Bu Menteri terus mendukung pengembangan BLK Banyuwangi 

neutral - Ipuk (Bupati Banyuwangi) Nantinya akan dididik menyiapkan perencanaan, 
manajemen, hingga eksekusi bisnisnya 

 

Ringkasan 

"Di kondisi pandemi seperti saat ini UMKM menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi. 
Silakan pakai BLK ini untuk kegiatan-kegiatan peningkatan UMKM," kata Ida dalam kunjungannya 
ke BLK Muncar, Jumat (2/4/2021). Kegiatan juga dihadiri anggota DPR RI Anas Tahir dan 
Nihayatul Wafiroh. Ida mengatakan, pandemi covid-19 memberikan dampak yang besar pada 
dunia kerja. Karena itu Ida meminta agar seluruh stakeholder bisa saling bersinergi. 
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MENAKER IDA FAUZIAH SEBUT BLK SOLUSI PULIHKAN EKONOMI 

"Di kondisi pandemi seperti saat ini UMKM menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi. 
Silakan pakai BLK ini untuk kegiatan-kegiatan peningkatan UMKM," kata Ida dalam kunjungannya 
ke BLK Muncar, Jumat (2/4/2021). 

Kegiatan juga dihadiri anggota DPR RI Anas Tahir dan Nihayatul Wafiroh. Ida mengatakan, 
pandemi covid-19 memberikan dampak yang besar pada dunia kerja. Karena itu Ida meminta 
agar seluruh stakeholder bisa saling bersinergi. 

"BLK bisa menjadi pintu masuk bagi para pelaku UMKM. Kegiatan program UMKM Naik Kelas 
seperti pelatihan-pelatihan juga bisa dilaksanakan di sini. Pengelola BLK bisa bersinergi dengan 
pemerintah daerah serta menggandeng dunia usaha dan industri membuat program-program 
yang bisa menyerap tenaga kerja," jelas Ida. 

Mantan anggota DPR RI tersebut mengatakan BLK harus mengikuti perkembangan zaman. 
Pelatihan-pelatihan yang digelar harus disesuikan dengan kebutuhan dunia usaha. 

"BLK harus menjadi balai pelatihan vokasi yang menjadi pusat pelatihan soft skill berdaya saing 
berstandar nasional dan internasional," imbuh Ida. 

Demikian juga dengan fasilitas sarana dan prasarana yang sudah tidak digunakan untuk diganti 
dengan yang baru menyesuaikan kebutuhan. "Selain itu yang penting lagi adalah sertifikasi 
kompetensi tenaga kerja," tambah Ida. 

Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan, pelatihan-pelatihan BLK bisa bersinergi dengan 
program UMKM Naik Kelas. Selama ini menurut Ipuk seperti yang juga disampaikan Menaker, 
salah satu kendala dari BLK adalah peserta BLK usai mendapat pelatihan dan sertifikasi tidak 
terserap di dunia kerja. 

Ipuk menambahkan, bakal ada kebijakan setiap investor yang masuk ke Banyuwangi, 50 persen 
dari tenaga kerjanya harus warga Banyuwangi. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya 
untuk menyerap tenaga kerja Banyuwangi. 

"Tentu kami tidak asal dalam menerapkan kebijakan itu. Artinya, SDM juga harus kompeten. Di 
sinilah arti penting BLK untuk meningkatkan kompetensi warga. Terima kasih Bu Menteri terus 
mendukung pengembangan BLK Banyuwangi," kata Ipuk. 

Ipuk mengatakan, sebagai bagian dari program UMKM Kelas, terdapat program inkubasi 
pengusaha baru. Pemkab Banyuwangi kini menyiapkan program inkubasi penciptaan pengusaha 
muda baru sebagai bagian dari skema pemulihan ekonomi. 

Menurut Ipuk, nantinya secara bertahap disiapkan program inkubasi pengembangan bisnis, 
dipandu oleh mentor-mentor berpengalaman guna disiapkan menjadi pengusaha baru. Peserta 
pelatihan dari BLK bisa masuk dalam program ini. 

"Nantinya akan dididik menyiapkan perencanaan, manajemen, hingga eksekusi bisnisnya," jelas 
Ipuk. 

[rin/suf]. 
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Judul Menko Airlangga Minta Pengusaha Bayar Penuh THR Karyawan 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/04/02/130402826/menko-
airlangga-minta-pengusaha-bayar-penuh-thr-karyawan 

Jurnalis Rully R. Ramli 

Tanggal 2021-04-02 13:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tahun lalu 
THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Belum tentu dicicil. Untuk THR tahun 
ini kita sedang rumuskan dengan Dewan Pengupahan Nasional. Tentunya masukan-masukan 
dari serikat buruh atau pekerja kita perhatikan 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha untuk 
membayar penuh tunjangan hari raya (THR) Lebaran karyawan atau pekerja tahun ini. Hal ini 
diungkapkan dalam pertemuannya dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin 
Indonesia). "Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus 
komitmen," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021). 

 

MENKO AIRLANGGA MINTA PENGUSAHA BAYAR PENUH THR KARYAWAN 

JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha 
untuk membayar penuh tunjangan hari raya (THR) Lebaran karyawan atau pekerja tahun ini. 

Hal ini diungkapkan dalam pertemuannya dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin 
Indonesia). 

"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," kata 
Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021). 

Airlangga menilai, hal tersebut perlu dilakukan karena pemerintah telah mengeluarkan berbagai 
insentif bagi para pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19. 

Oleh karenanya, pengusaha diharapkan dapat memanfaatkan insentif tersebut dengan baik. 
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Fasilitas relaksasi kredit penambahan modal kerja disebut Airlangga menjadi salah satu bentuk 
insentif yang perlu dimanfaatkan oleh pengusaha. 

Menurut dia, fasilitas ini perlu dimanfaatkan baik oleh para pengusaha di sektor pariwisata 
khususnya hotel, restoran, dan kafe. 

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker) 
Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah berupaya agar pemberian THR dari pemberi kerja kepada 
karyawan tidak dilakukan secara bertahap atau dicicil. 

Kendati demikian, pihaknya masih merancang sistem pemberian THR dengan Dewan 
Pengupahan Nasional. 

"Belum tentu dicicil. Untuk THR tahun ini kita sedang rumuskan dengan Dewan Pengupahan 
Nasional. Tentunya masukan-masukan dari serikat buruh atau pekerja kita perhatikan," kata 
Anwar kepada Kompas.com, Rabu (24/3/2021). 

Namun, bila akhirnya pemberian THR diputuskan untuk dicicil, Kemenaker masih 
mempertimbangkan untuk memilah kriteria perusahaan yang diperbolehkan untuk melakukan 
metode tersebut. 

Tak menutup kemungkinan, tahun ini Kemenaker juga akan menerapkan sanksi terhadap 
perusahaan yang tidak melunasi pembayaran THR. 
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Judul Airlangga Minta THR Dibayar Penuh Tahun Ini! 

Nama Media detik.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5517497/airlangga-
minta-thr-dibayar-penuh-tahun-ini 

Jurnalis Anisa Indraini 

Tanggal 2021-04-02 10:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tahun lalu 
THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sebelum atau awal puasa kita upayakan 
sudah kelar (aturan tentang THR 2021) sehingga perusahaan punya waktu leluasa untuk 
menyampaikan. Tentunya kita mengharapkan ada titik temunya (antara pengusaha dengan 
buruh) 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha tahun ini 
berkomitmen untuk membayar penuh tunjangan hari raya ( THR ) karyawan. "Tahun lalu THR 
dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," kata Airlangga dalam 
pertemuan dengan 24 perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dikutip dari 
keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021). 

 

AIRLANGGA MINTA THR DIBAYAR PENUH TAHUN INI! 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha tahun ini 
berkomitmen untuk membayar penuh tunjangan hari raya ( THR ) karyawan. 

"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," kata 
Airlangga dalam pertemuan dengan 24 perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021). 

Airlangga meminta tahun ini THR dibayar penuh karena pemerintah dinilai sudah memberikan 
dukungan dalam berbagai bentuk. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan penanganan 
COVID-19 disebutnya akan diteruskan di samping melaksanakan program vaksinasi. 
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Seperti untuk pengusaha sektor pariwisata khususnya hotel, restoran dan kafe (Horeka), 
pengusaha bisa memanfaatkan fasilitas relaksasi kredit penambahan modal kerja dengan sistem 
penjaminan yang akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara dan Bank Pembangunan 
Daerah (BPD). 

Terkait dengan kebijakan THR, sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 
menyebut sedang membahasnya bersama dengan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional 
(Tripnas). 

Targetnya, aturan THR bisa dirilis paling cepat awal puasa atau sekitar pertengahan April 2021 
mendatang. 

"Sebelum atau awal puasa kita upayakan sudah kelar (aturan tentang THR 2021) sehingga 
perusahaan punya waktu leluasa untuk menyampaikan. Tentunya kita mengharapkan ada titik 
temunya (antara pengusaha dengan buruh)," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi 
kepada detikcom, Sabtu (20/3/2021). 
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Judul Kabar Terbaru Pencairan BLT Subsidi Gaji, Masalah Ini Kelar Rp2,4 Juta 
Masuk Rekening 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/04/01/320/2387969/kabar-
terbaru-pencairan-blt-subsidi-gaji-masalah-ini-kelar-rp2-4-juta-masuk-
rekening 

Jurnalis Tim Okezone 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Okezone (Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri) Data clear-nya ini yang masih 
belum. Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita cocokkan 

 

Ringkasan 

Pencairan BLT subsidi gaji tinggal menunggu waktu saja meski sampai saat ini belum diketahui 
kapan kepastian pencairan BLT subsidi gaji. Patut diingat, BLT subsidi gaji ini merupakan sisa 
anggaran tahun 2020 yang di mana pencairan BLT subsidi gaji belum 100%. Masih ada pekerja 
yang belum mendapatkan BLT subsidi gaji. Setidaknya ada sisa anggaran Rp352 miliar untuk 
mencairkan BLT subsidi gaji bagi pekerja yang belum dapat BLT subsidi gaji. 

 

KABAR TERBARU PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI, MASALAH INI KELAR RP2,4 JUTA 
MASUK REKENING 

Pencairan BLT subsidi gaji tinggal menunggu waktu saja meski sampai saat ini belum diketahui 
kapan kepastian pencairan BLT subsidi gaji. Patut diingat, BLT subsidi gaji ini merupakan sisa 
anggaran tahun 2020 yang di mana pencairan BLT subsidi gaji belum 100%. 

Masih ada pekerja yang belum mendapatkan BLT subsidi gaji. Setidaknya ada sisa anggaran 
Rp352 miliar untuk mencairkan BLT subsidi gaji bagi pekerja yang belum dapat BLT subsidi gaji. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker 
Aswansyah menjelaskan bahwa kini pihaknya masih melakukan pencocokan data dengan 
beberapa pihak bank terkait untuk mengajukan kembali dana BLT tersebut ke Kemenkeu. Jika 
sudah selesai, maka BLT subsidi gaji Rp2,4 juta akan masuk ke rekening pekerja. 

"Data clear-nya ini yang masih belum. Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang 
masih kita cocokkan," kata Aswansyah kepada Okezone. 
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Dia mengaku tak bisa buru-buru dalam mengerjakan itu karena dibutuhkan ketelitian agar tak 
terjadi lagi kesalahan data. 

"Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita cocokkan. Takutnya kalau kita 
buru-buru, jadi persoalan baru lagi," ujarnya. 
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Judul Mendes PDTT: Penggunaan Dana Desa Berbasis Masalah di Desa 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Kerjasama Kemnaker dan Kemendes dengan UINSA 
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penggunaan-dana-desa-berbasis-masalah-di-desa 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 
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Narasumber 

negative - Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi) Dana Desa itu sebenarnya adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 
yang dihadapi di sana (desa, red.), salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sebuah desa, 
yaitu kemiskinan, pengangguran, kelaparan, serta kualitas pendidikan angka partisipasi murni 
belajar yang selalu menurun 

neutral - Gus Menteri (menteri) Dan itu butuh dukungan dari semua pihak termasuk dari 
perguruan tinggi 

positive - Gus Menteri (menteri) Alhamdulillah pada hari ini kami dari Kementerian Desa 
mendapatkan penghormatan untuk membangun perjanjian kerja bersama dengan UINSA 

 

Ringkasan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim 
Iskandar meminta penggunaan Dana Desa berbasis permasalahan di desa."Dana Desa itu 
sebenarnya adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di sana (desa, 
red.), salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sebuah desa, yaitu kemiskinan, 
pengangguran, kelaparan, serta kualitas pendidikan angka partisipasi murni belajar yang selalu 
menurun," ujar dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (1/4). 

 

MENDES PDTT: PENGGUNAAN DANA DESA BERBASIS MASALAH DI DESA 

JAKARTA--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) 
Abdul Halim Iskandar meminta penggunaan Dana Desa berbasis permasalahan di desa."Dana 
Desa itu sebenarnya adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di sana 
(desa, red.), salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sebuah desa, yaitu kemiskinan, 
pengangguran, kelaparan, serta kualitas pendidikan angka partisipasi murni belajar yang selalu 
menurun," ujar dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (1/4). 
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Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri ini, mengatakan peruntukan penggunaan 
Dana Desa sampai saat ini masih belum maksimal karena dalam melakukan perencanaan 
pembangunan di desa masih berbasis keinginan, bukan berbasis permasalahan. Ia optimistis jika 
Dana Desa yang jumlahnya mencapai Rp 72 triliun tersebut digunakan dan dikelola dengan tepat 
sasaran maka percepatan pembangunan di desa akan mudah terwujud. 

Oleh karena itu, Kemendes PDTT telah menyiapkan "roadmap" pembangunan desa melalui SDGs 
Desa yang nantinya bisa menjadi rujukan di 74.961 desa di seluruh Indonesia."Dan itu butuh 
dukungan dari semua pihak termasuk dari perguruan tinggi," katanya.Pada Kamisini, Kemendes 
PDTT dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan penandatanganan nota 
kesepahaman bersama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) di Sidoarjo. 

Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemnaker dengan UINSA tentang Peningkatan 
Kompetensi Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, sedangkan penandatanganan nota 
kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan UINSA tentang Pendidikan, Penelitian, dan 
Pengabdian pada Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Nota tersebut ditandatangani Sekretaris Jenderal KemnakerAnwar Sanusi dan Dirjen 
Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDTTHarlina Sulistyorini bersama Rektor 
UINSA SurabayaMasdar Hilmy dan disaksikan Menaker Ida Fauziyah dan Mendes PDTT Abdul 
Halim Iskandar."Alhamdulillah pada hari ini kami dari Kementerian Desa mendapatkan 
penghormatan untuk membangun perjanjian kerja bersama dengan UINSA," kata Gus Menteri. 
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Judul Sukses Luncurkan Program Mang Covid, Kemnaker Raih Penghargaan 
"Merdeka Award" 
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Jurnalis Liputan6.com 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Merdeka Award 2021 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam penanganan Covid-19 ini, kita 
melibatkan perusahaan dan dunia industri. Dalam program Mang Covid, para peserta bisa 
berkembang menjadi wirausaha mandiri dan pelaku UMKM 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah terus berupaya secara 
maksimal melalui kemnaker agar dampak COVID-19 ini bisa diminimalkan. Salah satu upaya 
yang kita luncurkan yakni Mang Covid. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita untuk meminimalkan 
dampak Covid-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Meskipun kita masih dalam kondisi 
pandemi, kita harus menyiapkan tenaga kerja yang pas dan kompeten. Karena saya yakin itu 
sesuatu yang produktif dan bisa menggerakan roda perekonomian Indonesia di masa Covid-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Mudah-mudahan dengan acara seperti 
ini, menjadi contoh program apa yang di hati rakyat bisa bisa menjadi inspirasi 

positive - Ramadhian Fadillah (Pemimpin Redaksi merdeka.com) Inspirasi di Tengah Pandemi 

positive - Ramadhian Fadillah (Pemimpin Redaksi merdeka.com) Ini adalah cara kami 
memberikan apresiasi untuk bapak ibu yang telah memberikan inspirasi kepada banyak orang di 
tengah segala keterbatasan sosial akibat pandemi Covid-19. Kami bekerja sama dengan banyak 
pihak untuk mencari dan memilih pihak-pihak yang layak menerima apresiasi 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih penghargaan "Merdeka Award 2021", 
Penghargaan ini diraih sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kemnaker meluncurkan 
program Mang Covid sebagai mitigasi dan penanganan dampak pandemi Covid-19. "Kemnaker 
mengucapkan terimakasih atas penghargaan Merdeka Award yang telah memberikan apresiasi 
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kepada program yang kita kembangkan, sebagai salah satu bentuk respon terhadap pandemi 
Covid-19," ujar Sekjen Anwar Sanusi seusai menerima penghargaan "Merdeka Award 2021 "di 
Jakarta, Rabu (31/3/2021). 

 

SUKSES LUNCURKAN PROGRAM MANG COVID, KEMNAKER RAIH PENGHARGAAN 
"MERDEKA AWARD" 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih penghargaan "Merdeka Award 
2021", Penghargaan ini diraih sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kemnaker meluncurkan 
program Mang Covid sebagai mitigasi dan penanganan dampak pandemi Covid-19. 

"Kemnaker mengucapkan terimakasih atas penghargaan Merdeka Award yang telah memberikan 
apresiasi kepada program yang kita kembangkan, sebagai salah satu bentuk respon terhadap 
pandemi Covid-19," ujar Sekjen Anwar Sanusi seusai menerima penghargaan "Merdeka Award 
2021 "di Jakarta, Rabu (31/3/2021). 

Sekjen Anwar Sanusi mengatakan Mang Covid- merupakan program pelatihan Management 
Pencegahan Covid atau MangCovid yang memiliki tiga sasaran sekaligus. Yakni pencegahan 
penularan Covid-19, penyaluran kerja korban PHK, dan pertolongan bagi kaum disabilitas serta 
pemberdayaan UMKM. 

" Dalam penanganan Covid-19 ini, kita melibatkan perusahaan dan dunia industri. Dalam 
program Mang Covid, para peserta bisa berkembang menjadi wirausaha mandiri dan pelaku 
UMKM, " katanya. 

Anwar Sanusi menjelaskan pandemi Covid-19 memberikan dampak luar biasa di bidang 
ketenagakerjaan. Dari data yang dihimpun Kemnaker, ada sebanyak 29,2 juta pekerja terdampak 
pandemi COVID-19. Mulai dari pekerja yang dirumahkan, hingga pekerja yang ter-PHK. 

"Pemerintah terus berupaya secara maksimal melalui kemnaker agar dampak COVID-19 ini bisa 
diminimalkan. Salah satu upaya yang kita luncurkan yakni Mang Covid. Mudah-mudahan ini 
ikhtiar kita untuk meminimalkan dampak Covid-19, " ujarnya. 

Ditegaskan Sekjen, dampak ketenagakerjaan yang sangat luar biasa ini, Kemnaker memiliki 
tugas untuk meningkatkan kreatifitas dan keterampilan, terutama mendorong wirausahawan 
baru. 

"Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, kita harus menyiapkan tenaga kerja yang pas dan 
kompeten. Karena saya yakin itu sesuatu yang produktif dan bisa menggerakan roda 
perekonomian Indonesia di masa Covid-19, " katanya. 

Anwar Sanusi menilai gagasan anugerah Merdeka Award ini sangat bermanfaat bagi instansi 
pemerintah maupun swasta dalam rangka merespon pandemi Covid-19. "Mudah-mudahan 
dengan acara seperti ini, menjadi contoh program apa yang di hati rakyat bisa bisa menjadi 
inspirasi, " ujarnya. 

Selain Program Mang Covid, Kemnaker juga melakukan berbagai program mitigasi dan 
penanganan dampak Covid -19 yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) Tanggap Covid-19, 
Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja berupa padat kaya infrastruktur, padat karya 
produktif, padat karya mandiri, wirausaha dan lainnya, dan Posko K3 Korona. 

Tak hanya itu, program mitigasi Kemnaker lainnya di masa pandemi yakni menyalurkan bantuan 
pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan 
serta Kartu Prakerja. 
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Pemimpin Redaksi merdeka.com, Ramadhian Fadillah, dalam sambutannya mengatakan 
penghargaan "Merdeka Award 2021" bertajuk "Inspirasi di Tengah Pandemi" diberikan sebagai 
bentuk apresiasi untuk yang berjuang di tengah situasi pandemi Covid-19 selama ini. 

"Ini adalah cara kami memberikan apresiasi untuk bapak ibu yang telah memberikan inspirasi 
kepada banyak orang di tengah segala keterbatasan sosial akibat pandemi Covid-19. Kami 
bekerja sama dengan banyak pihak untuk mencari dan memilih pihak-pihak yang layak menerima 
apresiasi," ujar Ramadhian Fadillah. 
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Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4521784/berdayakan-
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Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-04-01 22:56:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida (Jaksa Penuntut Umum) Kami berharap peran perguruan tinggi dalam hal ini UINSA, 
agar empat pilar yang ada di desmigratif dapat diperkuat 

positive - Ida (Jaksa Penuntut Umum) Kami juga berharap UINSA mengambil bagian dalam 
memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren dan masyarakat di sekitar pesantren, 
yang notabene berada di desa 

positive - Ida (Jaksa Penuntut Umum) Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang dilakukan 
oleh UINSA dan akan kita sinergikan lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA dengan 
Kemnaker 

neutral - Ida (Jaksa Penuntut Umum) Adanya kesepahaman bersama antara Kemnaker dengan 
UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan 
masyarakat sekitarnya sebagai bekal keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha 

neutral - Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi) Karena itu, kami dengan Ibu Ida dari Kemnaker dan UINSA target (Mou) ini adalah 
percepatan, peningkatan ekonomi di desa, penurunan jumlah penganguran, kemudian 
penurunan jumlah stunting, yang pada gilirannya adalah akan tercapainya penurunan jumlah 
kemiskinan yang ada di desa 

neutral - Masdar Hilmy (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya) Itu nanti kita sesuaikan dan kita 
ikut dengan prioritas-prioritas program yang dimiliki oleh dua Kementrian ini 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel (UINSA) terkait pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. Jalinan kerja 
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sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekjen Kemnaker, 
Anwar Sanusi; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendes PDTT, Herlina 
Sulistiyorini; dan Rektor UINSA, Masdar Hilmy di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (1/4/2021). 

 

BERDAYAKAN MASYARAKAT DESA, KEMNAKER DAN KEMENDES JALIN KERJA SAMA 
DENGAN UINSA 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel (UINSA) terkait pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. 

Jalinan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekjen 
Kemnaker, Anwar Sanusi; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendes PDTT, 
Herlina Sulistiyorini; dan Rektor UINSA, Masdar Hilmy di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (1/4/2021). 

Dalam sambutannya, Menaker Ida menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dikerjasamakan melalui 
nota kesepahaman tersebut. Pertama, UIN Sunan Ampel dapat memilih Desa-desa Migran 
Produktif (Desmigratif) sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata. 

"Kami berharap peran perguruan tinggi dalam hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di 
desmigratif dapat diperkuat," kata Menaker Ida. 

Kedua, meningkatkan kompetensi masyarakat desa melalui BLK Komunitas. "Kami juga berharap 
UINSA mengambil bagian dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren dan 
masyarakat di sekitar pesantren, yang notabene berada di desa," ujar Menaker Ida. 

Kerja sama ketiga yakni perluasan kesempatan kerja. Kemnaker bekerja sama dengan UINSA 
ingin melahirkan entrepreneur atau wirausahawan yang menjadi pelaku usaha mikro kecil. 

"Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan 
lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA dengan Kemnaker," ujarnya. 

Menaker Ida memberikan apresiasi inisiatif UINSA Surabaya atas upaya pemberdayaan 
ketenagakerjaan dan masyarakat desa. Hal tersebut sejalan dengan Tridharma Perguruan 
Tinggi, utamanya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. 

"Adanya kesepahaman bersama antara Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi 
sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal 
keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha," ujarnya. 

Dalam kesempatan sama, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan dari data yang 
dimilikinya, meskipun angka pengangguran lebih tinggi di kota, tapi jumlah angka kemiskinan 
lebih tinggi di desa dibandingkan di kota. 

Namun demikian kata Menteri Abdul Halim, permasalahan utama kemiskinan maupun 
penganguran adalah satu masalah yang saling tergantung karena dependesinya tinggi. 

"Karena itu, kami dengan Ibu Ida dari Kemnaker dan UINSA target (Mou) ini adalah percepatan, 
peningkatan ekonomi di desa, penurunan jumlah penganguran, kemudian penurunan jumlah 
stunting, yang pada gilirannya adalah akan tercapainya penurunan jumlah kemiskinan yang ada 
di desa," katanya. 

Sedangkan Rektor UINSA, Masdar Hilmy, berharap melalui nota kesepahaman akan semakin 
memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan dua Kementrian untuk mengisi fungsi yang 
dijalankan oleh Kementerian maupun perguruan tinggi. 
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Masdar berpendapat, Kemnaker dan Kemendes PDDT memiliki tugas memberdayakan 
masyarakat dan pengembangan desa tertinggal. Sedangkan UINSA memiliki Tridharma 
perguruan tinggi yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

"Itu nanti kita sesuaikan dan kita ikut dengan prioritas-prioritas program yang dimiliki oleh dua 
Kementrian ini," ujar Rektor UINSA. 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap peran perguruan tinggi dalam 
hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di desmigratif dapat diperkuat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang 
dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA 
dengan Kemnaker 

neutral - Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi) Target (Mou) ini adalah percepatan, peningkatan ekonomi di desa, penurunan 
jumlah pengangguran, kemudian penurunan jumlah stunting, yang pada gilirannya adalah akan 
tercapainya penurunan jumlah kemiskinan yang ada di desa 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Desa (Kemendes) bekerja 
sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) menandatangani MoU terkait 
pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
dalam pernyataannya mengatakan lewat kesepakatan ini ada 3 hal yang harus disasar. 

 

KEMENAKER DAN KEMENDES JALIN KERJA SAMA DENGAN UINSA BERDAYAKAN 
MASYARAKAT DESA 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami , SIDOARJO - Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Desa (Kemendes) bekerja sama dengan 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) menandatangani MoU terkait pemberdayaan 
ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataannya mengatakan lewat kesepakatan ini 
ada 3 hal yang harus disasar. 
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Salah satunya agar UIN Sunan Ampel dapat memilih desa-desa Migran Produktif (Desmigratif) 
sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata. 

"Kami berharap peran perguruan tinggi dalam hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di 
desmigratif dapat diperkuat," kata Ida, Kamis (1/4/2021). 

Ida berharap UINSA dapat meningkatkan kompetensi masyarakat desa melalui BLK Komunitas. 

UINSA dapat mengambil bagian dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren 
dan masyarakat di sekitar pesantren, yang notabene berada di desa. 

Terkait perluasan kesempatan kerja, Kemnaker bekerja sama dengan UINSA ingin melahirkan 
entrepreneur atau wirausahawan yang menjadi pelaku usaha mikro kecil. 

"Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan 
lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA dengan Kemnaker," ujarnya. 

Menaker mengatakan kesepahaman bersama antara Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada 
keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai 
bekal keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha. 

Dalam kesempatan sama, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan dari data yang 
dimilikinya, meskipun angka pengangguran lebih tinggi di kota, tapi jumlah angka kemiskinan 
lebih tinggi di desa dibandingkan di kota. 

Namun demikian kata Menteri Abdul Halim, permasalahan utama kemiskinan maupun 
pengangguran adalah satu masalah yang saling bergantung karena dependensinya tinggi. 

"Target (Mou) ini adalah percepatan, peningkatan ekonomi di desa, penurunan jumlah 
pengangguran, kemudian penurunan jumlah stunting, yang pada gilirannya adalah akan 
tercapainya penurunan jumlah kemiskinan yang ada di desa," katanya. 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida (Jaksa Penuntut Umum) Kami berharap peran perguruan tinggi dalam hal ini UINSA, 
agar empat pilar yang ada di desmigratif dapat diperkuat 

positive - Ida (Jaksa Penuntut Umum) Kami juga berharap UINSA mengambil bagian dalam 
memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren dan masyarakat di sekitar pesantren, 
yang notabene berada di desa 

positive - Ida (Jaksa Penuntut Umum) Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang dilakukan 
oleh UINSA dan akan kita sinergikan lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA dengan 
Kemnaker 

neutral - Ida (Jaksa Penuntut Umum) Adanya kesepahaman bersama antara Kemnaker dengan 
UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan 
masyarakat sekitarnya sebagai bekal keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha 

neutral - Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi) Karena itu, kami dengan Ibu Ida dari Kemnaker dan UINSA target (Mou) ini adalah 
percepatan, peningkatan ekonomi di desa, penurunan jumlah pengangguran, kemudian 
penurunan jumlah stunting, yang pada gilirannya adalah akan tercapainya penurunan jumlah 
kemiskinan yang ada di desa 

positive - Masdar Hilmy (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya) Itu nanti kita sesuaikan dan kita 
ikut dengan prioritas-prioritas program yang dimiliki oleh dua Kementerian ini 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel (UINSA) terkait pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. Jalinan kerja 
sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekjen Kemnaker, 
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Anwar Sanusi; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendes PDTT, Herlina 
Sulistiyorini; dan Rektor UINSA, Masdar Hilmy di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (1/4). 

 

BERDAYAKAN MASYARAKAT DESA, KEMNAKER DAN KEMENDES JALIN KERJA SAMA 
DENGAN UINSA 

- Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel (UINSA) terkait pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. 

Jalinan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekjen 
Kemnaker, Anwar Sanusi; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendes PDTT, 
Herlina Sulistiyorini; dan Rektor UINSA, Masdar Hilmy di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (1/4). 

Dalam sambutannya, Menaker Ida menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dikerjasamakan melalui 
nota kesepahaman tersebut. Pertama, UIN Sunan Ampel dapat memilih Desa-desa Migran 
Produktif (Desmigratif) sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata. 

"Kami berharap peran perguruan tinggi dalam hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di 
desmigratif dapat diperkuat," kata Menaker Ida. 

Kedua, meningkatkan kompetensi masyarakat desa melalui BLK Komunitas. "Kami juga berharap 
UINSA mengambil bagian dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren dan 
masyarakat di sekitar pesantren, yang notabene berada di desa," ujar Menaker Ida. 

Kerja sama ketiga yakni perluasan kesempatan kerja. Kemnaker bekerja sama dengan UINSA 
ingin melahirkan entrepreneur atau wirausahawan yang menjadi pelaku usaha mikro kecil. 

"Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan 
lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA dengan Kemnaker," ujarnya. 

Menaker Ida memberikan apresiasi inisiatif UINSA Surabaya atas upaya pemberdayaan 
ketenagakerjaan dan masyarakat desa. Hal tersebut sejalan dengan Tridharma Perguruan 
Tinggi, utamanya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. 

"Adanya kesepahaman bersama antara Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi 
sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal 
keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha, " ujarnya. 

Dalam kesempatan sama, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan dari data yang 
dimilikinya, meskipun angka pengangguran lebih tinggi di kota, tapi jumlah angka kemiskinan 
lebih tinggi di desa dibandingkan di kota. 

Namun demikian kata Menteri Abdul Halim, permasalahan utama kemiskinan maupun 
pengangguran adalah satu masalah yang saling tergantung karena dependesinya tinggi. 

"Karena itu, kami dengan Ibu Ida dari Kemnaker dan UINSA target (Mou) ini adalah percepatan, 
peningkatan ekonomi di desa, penurunan jumlah pengangguran, kemudian penurunan jumlah 
stunting, yang pada gilirannya adalah akan tercapainya penurunan jumlah kemiskinan yang ada 
di desa," katanya. 

Sedangkan Rektor UINSA, Masdar Hilmy, berharap melalui nota kesepahaman akan semakin 
memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan dua Kementerian untuk mengisi fungsi yang 
dijalankan oleh Kementerian maupun perguruan tinggi. 
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Masdar berpendapat, Kemnaker dan Kemendes PDDT memiliki tugas memberdayakan 
masyarakat dan pengembangan desa tertinggal. Sedangkan UINSA memiliki Tridharma 
perguruan tinggi yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

"Itu nanti kita sesuaikan dan kita ikut dengan prioritas-prioritas program yang dimiliki oleh dua 
Kementerian ini," ujar Rektor UINSA. 

[hhw]. 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker mengucapkan terimakasih 
atas penghargaan Merdeka Award yang telah memberikan apresiasi kepada program yang kita 
kembangkan, sebagai salah satu bentuk respon terhadap pandemi Covid-19 

positive - Mang Covid- (None) Dalam penanganan Covid-19 ini, kita melibatkan perusahaan dan 
dunia industri. Dalam program Mang Covid, para peserta bisa berkembang menjadi wirausaha 
mandiri dan pelaku UMKM 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah terus berupaya secara 
maksimal melalui kemnaker agar dampak Covid-19 ini bisa diminimalkan. Salah satu upaya yang 
kita luncurkan yakni Mang Covid. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita untuk meminimalkan dampak 
Covid-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Meskipun kita masih dalam kondisi 
pandemi, kita harus menyiapkan tenaga kerja yang pas dan kompeten. Karena saya yakin itu 
sesuatu yang produktif dan bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia di masa Covid-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Mudah-mudahan dengan acara seperti 
ini, menjadi contoh program apa yang di hati rakyat bisa bisa menjadi inspirasi 

positive - Ramadhian Fadillah (Pemimpin Redaksi merdeka.com) Ini adalah cara kami 
memberikan apresiasi untuk bapak ibu yang telah memberikan inspirasi kepada banyak orang di 
tengah segala keterbatasan sosial akibat pandemi Covid-19. Kami bekerja sama dengan banyak 
pihak untuk mencari dan memilih pihak-pihak yang layak menerima apresiasi 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih penghargaan Merdeka Award 2021, 
Penghargaan ini diraih sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kemnaker meluncurkan 
program Mang Covid sebagai mitigasi dan penanganan dampak pandemi Covid-19. "Kemnaker 
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mengucapkan terimakasih atas penghargaan Merdeka Award yang telah memberikan apresiasi 
kepada program yang kita kembangkan, sebagai salah satu bentuk respon terhadap pandemi 
Covid-19," ujar Sekjen Anwar Sanusi seusai menerima penghargaan Merdeka Award 2021 di 
Jakarta , Rabu (31/3). 

 

SUKSES LUNCURKAN PROGRAM MANG COVID, KEMNAKER RAIH PENGHARGAAN 
MERDEKA AWARD 

- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih penghargaan Merdeka Award 2021, 
Penghargaan ini diraih sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kemnaker meluncurkan 
program Mang Covid sebagai mitigasi dan penanganan dampak pandemi Covid-19. 

"Kemnaker mengucapkan terimakasih atas penghargaan Merdeka Award yang telah memberikan 
apresiasi kepada program yang kita kembangkan, sebagai salah satu bentuk respon terhadap 
pandemi Covid-19," ujar Sekjen Anwar Sanusi seusai menerima penghargaan Merdeka Award 
2021 di Jakarta , Rabu (31/3). 

Sekjen Anwar Sanusi mengatakan Mang Covid- merupakan program pelatihan Management 
Pencegahan Covid atau MangCovid yang memiliki tiga sasaran sekaligus. Yakni pencegahan 
penularan Covid-19, penyaluran kerja korban PHK, dan pertolongan bagi kaum disabilitas serta 
pemberdayaan UMKM. 

"Dalam penanganan Covid-19 ini, kita melibatkan perusahaan dan dunia industri. Dalam program 
Mang Covid, para peserta bisa berkembang menjadi wirausaha mandiri dan pelaku UMKM," 
katanya. 

Anwar Sanusi menjelaskan pandemi Covid-19 memberikan dampak luar biasa di bidang 
ketenagakerjaan. Dari data yang dihimpun Kemnaker, ada sebanyak 29,2 juta pekerja terdampak 
pandemi Covid-19. Mulai dari pekerja yang dirumahkan, hingga pekerja yang ter-PHK. 

"Pemerintah terus berupaya secara maksimal melalui kemnaker agar dampak Covid-19 ini bisa 
diminimalkan. Salah satu upaya yang kita luncurkan yakni Mang Covid. Mudah-mudahan ini 
ikhtiar kita untuk meminimalkan dampak Covid-19, " ujarnya. 

Ditegaskan Sekjen, dampak ketenagakerjaan yang sangat luar biasa ini, Kemnaker memiliki 
tugas untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan, terutama mendorong wirausahawan 
baru. 

"Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, kita harus menyiapkan tenaga kerja yang pas dan 
kompeten. Karena saya yakin itu sesuatu yang produktif dan bisa menggerakkan roda 
perekonomian Indonesia di masa Covid-19, " katanya. 

Anwar Sanusi menilai gagasan anugerah Merdeka Award ini sangat bermanfaat bagi instansi 
pemerintah maupun swasta dalam rangka merespon pandemi Covid-19. 

"Mudah-mudahan dengan acara seperti ini, menjadi contoh program apa yang di hati rakyat bisa 
bisa menjadi inspirasi, " ujarnya. 

Selain Program Mang Covid, Kemnaker juga melakukan berbagai program mitigasi dan 
penanganan dampak Covid -19 yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) Tanggap Covid-19, 
Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja berupa padat kaya infrastruktur, padat karya 
produktif, padat karya mandiri, wirausaha dan lainnya, dan Posko K3 Korona. 
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Tak hanya itu, program mitigasi Kemnaker lainnya di masa pandemi yakni menyalurkan bantuan 
pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan 
serta Kartu Prakerja. 

Pemimpin Redaksi merdeka.com, Ramadhian Fadillah, dalam sambutannya mengatakan 
penghargaan Merdeka Award 2021 bertajuk 'Inspirasi di Tengah Pandemi' diberikan sebagai 
bentuk apresiasi untuk yang berjuang di tengah situasi pandemi Covid-19 selama ini. 

"Ini adalah cara kami memberikan apresiasi untuk bapak ibu yang telah memberikan inspirasi 
kepada banyak orang di tengah segala keterbatasan sosial akibat pandemi Covid-19. Kami 
bekerja sama dengan banyak pihak untuk mencari dan memilih pihak-pihak yang layak menerima 
apresiasi," ujar Ramadhian Fadillah. 

[hhw]. 
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Judul Airlangga Minta Pengusaha Bayar Penuh THR Pekerja Tahun Ini 
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Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tahun lalu 
THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Jadi kalau 
pemerintah membahas bersama stakeholder pasti termasuk wakil pekerja/buruh 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha untuk 
berkomitmen membayar penuh tunjangan hari raya ( THR ) karyawan. Hal tersebut disampaikan 
Airlangga pada Kamis (1/4) kepada 24 perwakilan Kadin Indonesia. "Tahun lalu THR dicicil, saya 
minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," ucap Airlangga dikutip dari rilis, 
Kamis (1/4). 

 

AIRLANGGA MINTA PENGUSAHA BAYAR PENUH THR PEKERJA TAHUN INI 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha 
untuk berkomitmen membayar penuh tunjangan hari raya ( THR ) karyawan. 

Hal tersebut disampaikan Airlangga pada Kamis (1/4) kepada 24 perwakilan Kadin Indonesia. 

"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," ucap 
Airlangga dikutip dari rilis, Kamis (1/4). 

Airlangga menagih komitmen tersebut karena ia menilai pemerintah sudah memberikan 
dukungan dalam berbagai bentuk. 

Seperti untuk pengusaha sektor pariwisata khususnya hotel, restoran dan kafe (Horeka), 
Airlangga meminta pengusaha untuk memanfaatkan fasilitas relaksasi kredit penambahan modal 
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kerja dengan sistem penjaminan yang akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara dan 
Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

Di kesempatan itu, Airlangga juga menyampaikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan 
penanganan covid-19 akan diteruskan di samping melaksanakan program vaksinasi. 

Terkait dengan kebijakan THR, sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan menyebut telah 
membahas aturan THR bersama dengan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas). 

Targetnya, aturan THR itu bisa dirilis paling cepat awal puasa atau sekitar pertengahan April 
2021 mendatang. 

CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu. 

Ia menjelaskan pembahasan mengenai THR itu telah mengikutsertakan perwakilan 
pekerja/buruh dan pengusaha. Soalnya, Tripnas sendiri beranggotakan perwakilan dari unsur 
pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. 

"Jadi kalau pemerintah membahas bersama stakeholder pasti termasuk wakil pekerja/buruh," 
imbuhnya. 

(wel/bir). 
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Judul Pakar Hukum UNAIR: Jika THR Dicicil, Perusahaan Harus Transparan 
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Narasumber 

negative - M. Hadi Shubhan (dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR)) Sebenarnya 
larangan mudik ini kan untuk mencegah penyebaran Covid-19, tetapi secara tidak langsung 
larangan itu berimplikasi pada nasib buruh di mana THR-nya diberikan dengan sistem cicil. Jadi, 
relevansi THR tidak sepenting seperti kondisi normal 

negative - M. Hadi Shubhan (dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR)) Jangan 
hanya menuntut buruh untuk memahami situasi, tetapi pihak perusahaan sendiri tidak 
transparan dan acuh pada nasib buruh 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana untuk mengeluarkan Surat Edaran (SE) bagi 
perusahaan agar bisa mencicil pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) seperti tahun sebelumnya. 
Melihat rencana tersebut, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Dr. M. Hadi 
Shubhan, S.H., M.H., C.N. memberikan pandangannya. Secara teknis dan norma, dosen yang 
kerap disapa Hadi itu menjelaskan SE tersebut telah melanggar peraturan. Pasalnya, di dalam 
Permenaker No. 6 tahun 2016 telah dituangkan bahwasannya perusahaan swasta harus 
memberikan hak THR buruh paling lambat adalah H-7 hari raya. 

 

PAKAR HUKUM UNAIR: JIKA THR DICICIL, PERUSAHAAN HARUS TRANSPARAN 

Surabaya : Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana untuk mengeluarkan Surat Edaran 
(SE) bagi perusahaan agar bisa mencicil pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) seperti tahun 
sebelumnya. Melihat rencana tersebut, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), 
Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. memberikan pandangannya. 

Secara teknis dan norma, dosen yang kerap disapa Hadi itu menjelaskan SE tersebut telah 
melanggar peraturan. Pasalnya, di dalam Permenaker No. 6 tahun 2016 telah dituangkan 
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bahwasannya perusahaan swasta harus memberikan hak THR buruh paling lambat adalah H-7 
hari raya. 

Selain itu, Hadi menyebutkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2021 yang akan 
memberikan denda 5 persen kepada perusahaan apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian 
THR. 

"Dikatakan melanggar aturan iya. Akan tetapi, merujuk pada situasi pandemi sekarang ini, saya 
melihat bahwa SE Kemenaker dapat dipahami. Dengan melihat kondisi krisis di lapangan, yang 
terpenting adalah bukan buruh dapat THR atau tidak, tetapi buruh masih bisa bekerja atau 
tidak," terang dosen 47 tahun itu, Kamis (1/4/2021). 

Lebih lanjut, dosen yang juga sekaligus Direktur Kemahasiswaan UNAIR itu menuturkan bahwa 
tidak ada pihak yang diuntungkan dalam SE tersebut. Bagi perusahaan sendiri, sebut Hadi, SE 
itu menjadi diskresi bagi kondisi keuangan perusahaan. Sementara bagi pemerintah, dia 
menyatakan bahwa aturan tersebut sebagai penyeimbang supaya sektor perusahaan tetap 
berjalan. 

Tidak Boleh Digeneralisasi Meski pihaknya menilai pencicilan THR saat masa pandemi bisa 
dipahami, namun dosen yang lahir pada 6 April 1973 itu menekankan SE tersebut tidak boleh 
digeneralisasi bagi semua perusahaan. Menurutnya, perusahaan yang masih mampu dan 
memiliki margin dalam laporan keuangannya, maka perusahaan itu harus tetap memberikan hak 
THR buruh sesuai aturan waktu. 

Namun, apabila kondisi perusahaan tersebut mengalami krisis atau kerugian selama pandemi, 
maka pemberian THR dengan sistem cicil diperbolehkan. 

"Di sinilah fungsi pengawas ketenagakerjaan yang ada di Disnaker setempat harus diperkuat. 
Setiap perusahaan harus transparan dengan kondisi keuangannya! Jangan sampai perusahaan 
justru memanfaakan moment dan menjadi penumpang gelap dengan memanfaatkan hak 
pekerja," tekannya. 

Buruh Harus Pahami Situasi Ditanya perihal nasib buruh, dosen mata kuliah Hukum Perburuhan 
itu berharap agar buruh dapat memahami SE tersebut dengan melihat situasi pandemi saat ini 
yang merugikan berbagai sektor industri. Ditambah lagi, lanjut Hadi, larangan pemerintah untuk 
melakukan mudik juga menjadikan urgensi THR tidak begitu mendesak bagi buruh. 

"Sebenarnya larangan mudik ini kan untuk mencegah penyebaran Covid-19, tetapi secara tidak 
langsung larangan itu berimplikasi pada nasib buruh di mana THR-nya diberikan dengan sistem 
cicil. Jadi, relevansi THR tidak sepenting seperti kondisi normal," jelasnya. 

Meski begitu, Hadi mengimbau perusahaan juga bisa memahami kondisi buruh dengan tetap 
memberikan THR sebagaimana jumlahnya dan dalam bentuk uang. 

"Jangan hanya menuntut buruh untuk memahami situasi, tetapi pihak perusahaan sendiri tidak 
transparan dan acuh pada nasib buruh," ujarnya. 

Terakhir, Hadi berharap untuk negara tetap melakukan pengawasan terhadap kondisi setiap 
perusahaan agar penerapan SE itu dapat berjalan efektif.Sebagai universitas terbaik di 
Indonesia, UNAIR terus mengembangkan keilmuan agar dapat menjawab tantangan yang ada 
di masyarakat. (OA). 
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Judul Mendes PDTT minta penggunaan Dana Desa berbasis permasalahan 
desa 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Kerjasama Kemnaker dan Kemendes dengan UINSA 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2076942/mendes-pdtt-minta-
penggunaan-dana-desa-berbasis-permasalahan-desa 

Jurnalis Zubi Mahrofi 

Tanggal 2021-04-01 19:51:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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neutral - Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi) Dana Desa itu sebenarnya adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 
yang dihadapi di sana (desa, red.), 

neutral - Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi) Dan itu butuh dukungan dari semua pihak termasuk dari perguruan tinggi 

positive - Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi) Alhamdulillah pada hari ini kami dari Kementerian Desa mendapatkan 
penghormatan untuk membangun perjanjian kerja bersama dengan UINSA 

 

Ringkasan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim 
Iskandar meminta penggunaan Dana Desa berbasis permasalahan di desa. Nota tersebut 
ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dan Dirjen Pengembangan Ekonomi 
dan Investasi Desa Kemendes PDTT Harlina Sulistyorini bersama Rektor UINSA Surabaya Masdar 
Hilmy dan disaksikan Menaker Ida Fauziyah dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. 

 

MENDES PDTT MINTA PENGGUNAAN DANA DESA BERBASIS PERMASALAHAN DESA 

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) 
Abdul Halim Iskandar meminta penggunaan Dana Desa berbasis permasalahan di desa. 

"Dana Desa itu sebenarnya adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi 
di sana (desa, red.),," ujar dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis. 
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Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri ini, mengatakan peruntukan penggunaan 
Dana Desa sampai saat ini masih belum maksimal karena dalam melakukan perencanaan 
pembangunan di desa masih berbasis keinginan, bukan berbasis permasalahan. 

Ia optimistis jika Dana Desa yang jumlahnya mencapai Rp72 triliun tersebut betul-betul 
digunakan dan dikelola dengan tepat sasaran maka percepatan pembangunan di desa akan 
mudah terwujud. 

Oleh karena itu, Kemendes PDTT telah menyiapkan "roadmap" pembangunan desa melalui SDGs 
Desa yang nantinya bisa menjadi rujukan di 74.961 desa di seluruh Indonesia. 

"Dan itu butuh dukungan dari semua pihak termasuk dari perguruan tinggi," katanya. 

Pada Kamis ini, Kemendes PDTT dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan 
penandatanganan nota kesepahaman bersama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) 
di Sidoarjo. 

Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemnaker dengan UINSA tentang Peningkatan 
Kompetensi Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, sedangkan penandatanganan nota 
kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan UINSA tentang Pendidikan, Penelitian, dan 
Pengabdian pada Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Nota tersebut ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dan Dirjen 
Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDTT Harlina Sulistyorini bersama Rektor 
UINSA Surabaya Masdar Hilmy dan disaksikan Menaker Ida Fauziyah dan Mendes PDTT Abdul 
Halim Iskandar. 

"Alhamdulillah pada hari ini kami dari Kementerian Desa mendapatkan penghormatan untuk 
membangun perjanjian kerja bersama dengan UINSA," kata Gus Menteri. 
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neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tahun lalu 
THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami telah merumuskan kebijakan 
pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat COVID-19 seperti pemberian tunjangan hari 
raya keagamaan tahun 2021 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan menyempurnakan Permenaker 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya ( ) Keagamaan 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, , bertemu dengan sejumlah yang tergabung dalam 
Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Dalam pertemuan itu, mengingatkan para 
pengusaha untuk membayar Lebaran bagi pekerja secara penuh. Airlangga secara khusus 
meminta komitmen pengusaha menjelang Hari Raya Lebaran untuk membayar THR. "Tahun lalu 
THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," kata Airlangga 
Hartarto melalui keterangan resmi, Kamis (1/4). 

 

DI HADAPAN PENGUSAHA DARI KADIN, AIRLANGGA HARTARTO MINTA BAYAR THR 
TAK DICICIL 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, , bertemu dengan sejumlah yang tergabung dalam 
Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Dalam pertemuan itu, mengingatkan para 
pengusaha untuk membayar Lebaran bagi pekerja secara penuh. 

Airlangga secara khusus meminta komitmen pengusaha menjelang Hari Raya Lebaran untuk 
membayar THR. "Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus 
komitmen," kata Airlangga Hartarto melalui keterangan resmi, Kamis (1/4). 
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Dia mengungkapkan cukup alasan bagi pengusaha untuk membayar THR pekerja tidak lagi 
dengan dicicil. Di antaranya karena menurut Airlangga, pemerintah sudah memberikan 
dukungan dalam berbagai bentuk. 

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah, memastikan akan mengeluarkan regulasi untuk memastikan 
perusahaan membayarkan THR Lebaran bagi para pekerjanya. "Kami telah merumuskan 
kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat COVID-19 seperti pemberian 
tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021," kata Ida dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3). 

Tapi saat itu Menaker belum menetapkan cara pembayarannya. Sementara pada 2020, THR 
dimungkinkan dibayar secara dicicil akibat situasi pandemi. "Kami akan menyempurnakan 
Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya ( ) Keagamaan," ungkapnya. 

Pertemuan Menko Perekonomian dengan para pengurus Kadin itu, berlangsung di Gedung Ali 
Wardhana Kantor Kemenko Perekonomian. Dari pihak Kadin, hadir Wakil Ketua Umum Kadin 
Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah, Anindya Novyan Bakrie; Wakil 
Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno; Wakil Ketua Umum Kadin Bidang 
Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa; Serta 24 perwakilan pengurus Kadin Daerah. 

Kepada mereka, Menko Airlangga juga mendorong agar potensi daerah masing-masing dapat 
dikembangkan khususnya yang menyangkut program padat karya. Sedangkan untuk sektor 
pariwisata khususnya hotel, restoran dan kafe, Airlangga mengatakan agar pengusaha dapat 
memanfaatkan fasilitas relaksasi kredit, termasuk untuk penambahan modal kerja. 

Program itu, ujarnya, akan dijalankan dengan sistem penjaminan yang akan disalurkan melalui 
Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Selain itu, juga 
disampaikan berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19, serta 
perkembangan program vaksinasi. 

Terkait program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), para 
pengurus itu menyampaikan apresiasi atas berbagai terobosan yang dilakukan oleh Menko . 
Seperti pelaksanaan program Kartu Prakerja, penyelesaian Undang-undang Cipta Kerja, 
pemulihan ekonomi nasional yang fokus terhadap UMKM, dan program vaksinasi nasional. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap peran perguruan tinggi dalam 
hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di Desmigratif dapat diperkuat 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adanya kesepahaman bersama antara 
Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi 
komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal keterampilan dalam bekerja atau 
berwirausaha 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong peran perguruan tinggi atau 
universitas dalam penguatan pilar-pilar Desa-desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagai salah 
satu bentuk pemberdayaan ketenagakerjaan sampai ke desa. Hal itu dikatakan Menaker Ida usai 
menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes 
PDTT) dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis. 

 

MENAKER DORONG PERAN UNIVERSITAS DALAM PENGUATAN PILAR 
DESMIGRATIF 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong peran perguruan tinggi 
atau universitas dalam penguatan pilar-pilar Desa-desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagai 
salah satu bentuk pemberdayaan ketenagakerjaan sampai ke desa. 

Hal itu dikatakan Menaker Ida usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
(UINSA) di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis. 
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"Kami berharap peran perguruan tinggi dalam hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di 
Desmigratif dapat diperkuat," kata Menaker Ida menurut keterangan resmi Kemnaker yang 
diterima di Jakarta. 

. 

Empat pilar Desmigratif itu adalah pusat layanan migrasi, usaha produktif, pengasuhan anak 
secara bersama, dan koperasi yang dalam pelaksanaannya memerlukan proses pembelajaran 
dan kreativitas. 

Terdapat tiga hal yang dikerjasamakan antara Kemnaker dan UINSA yaitu universitas itu dapat 
memilih Desmigratif sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata, peningkatan kompetensi masyarakat desa 
melalui BLK Komunitas, dan perluasan kesempatan kerja. 

Ida berharap dengan kerja sama dapat memberdayakan dan meningkatkan kompetensi 
pesantren dan masyarakat sekitarnya yang berada di desa serta mendorong lahirnya 
wirausahawan yang menjadi pelaku usaha mikro dan kecil. 

Dia juga mengapresiasi inisiatif universitas yang berlokasi di Surabaya itu atas upaya 
pemberdayaan ketenagakerjaan dan masyarakat yang berada di desa. Hal tersebut sejalan 
dengan Tridharma Perguruan Tinggi, utamanya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. 

"Adanya kesepahaman bersama antara Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi 
sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal 
keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha," demikian ujar Ida. 
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Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tahun lalu 
THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tahun lalu 
THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen. 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami akan mem-PTUN-kan surat edaran atau apa pun bentuk 
suratnya terhadap surat yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut bilamana 
bertentangan dengan peraturan THR, sebagaimana diatur dalam PP 78 Tahun 2015 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Tentu KSPI dan buruh Indonesia menolak keras bilamana 
Menaker mengeluarkan surat edaran atau yang bentuknya apa pun surat yang kalau mengatur 
THR itu bisa dibayar dicicil dan nilai THR boleh dibayarkan oleh pengusaha di bawah 100 persen 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Walaupun sudah keluar 4 peraturan pemerintah turunan dari 
Omnibus Law UU Cipta Kerja, tapi PP 78 Tahun 2015 tidak dicabut. Dasar pemberian THR itu 
adalah PP 78 Tahun 2015 yang belum dicabut sampai hari ini. Dengan demikian dia masih 
berlaku 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menemui perwakilan Kamar 
Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) di Gedung Ali Wardhana, Lapangan Banteng 
Timur pada Kamis ini. Dalam pertemuan ini, Airlangga dan Kadin Indonesia berdiskusi tentang 
program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pada awal 
pertemuan, perwakilan dari Kadin Indonesia menyampaikan apresiasi atas berbagai terobosan 
yang dilakukan oleh Menko Airlangga diantaranya Kartu Prakerja, penyelesaian Undang Undang 
Cipta Kerja, pemulihan ekonomi nasional yang fokus terhadap UMKM, dan program 
vaksinasinasional. 
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MENKO AIRLANGGA MINTA PENGUSAHA TAK CICIL BAYAR THR 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menemui perwakilan 
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) di Gedung Ali Wardhana, Lapangan 
Banteng Timur pada Kamis ini. Dalam pertemuan ini, Airlangga dan Kadin Indonesia berdiskusi 
tentang program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). 

Pada awal pertemuan, perwakilan dari Kadin Indonesia menyampaikan apresiasi atas berbagai 
terobosan yang dilakukan oleh Menko Airlangga diantaranya Kartu Prakerja, penyelesaian 
Undang Undang Cipta Kerja, pemulihan ekonomi nasional yang fokus terhadap UMKM, dan 
program vaksinasinasional. 

Hadir 24 perwakilan Kadin Indonesia dari berbagai daerah yang menyampaikan potensi 
daerahnya masing-masing dan hal-hal yang memerlukan solusi dan kebijakan dari Pemerintah 
Pusat. 

Airlangga Hartarto mendorong agar potensi daerah masing-masing dapat dikembangkan 
khususnya yang menyangkut padat karya. Secara khusus, Airlangga meminta komitmen 
pengusaha menjelang Hari Raya Lebaran untuk membayar THR . 

"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen." Ujar 
Menko Airlangga, Kamis (1/4/2021). Hal ini dikarenakan Pemerintah sudah memberikan 
dukungan dalam berbagai bentuk. 

Di hadapan para perwakilan Kadin daerah, Menko Airlangga Hartarto juga menyampaikan 
kebijakan pemerintah yang terkait dengan penanganan Covid-19 akan diteruskan seiring dengan 
dilakukannya program vaksinasi. 

Sedangkan untuk sektor pariwisata khususnya hotel, restoran dan kafe (HOREKA), Airlangga 
mengatakan agar pengusaha dapat memanfaatkan fasilitas relaksasi kredit penambahan modal 
kerja dengan sistem penjaminan yang akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara 
(HIMBARA) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

Hadir dalam pertemuan dengan Menko Airlangga Hartarto , Perwakilan Kadin Indonesia antara 
lain, Anindya Bakrie, Benny Soetrisno, Erwin Aksa, dan beberapa ketua Kadin dari berbagai 
daerah. 

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggugat Menteri 
Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika 
bersikeras untuk menerapkan Surat Edaran (SE) Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 
Hari Raya ( THR ) Keagamaan Tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi Covid-19, terkait 
pemberian THR yang bersifat meringankan pengusaha di tengah wabah Covid-19. 

Sebab, hal itu dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 
tentang Pengupahan . 

"Kami akan mem-PTUN-kan surat edaran atau apa pun bentuk suratnya terhadap surat yang 
dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut bilamana bertentangan dengan peraturan 
THR , sebagaimana diatur dalam PP 78 Tahun 2015," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam 
konferensi pers virtual, Jumat (19/3). 

Bos KSPI ini bilang, penolakan keras atas SE tahun 2020 lalu tersebut sangat wajar. Mengingat 
besar kemungkinan bagi perusahaan untuk kembali menerapkan skema pembayaran THR tahun 
ini bakal dicicil ataupun di potong. 
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"Tentu KSPI dan buruh Indonesia menolak keras bilamana Menaker mengeluarkan surat edaran 
atau yang bentuknya apa pun surat yang kalau mengatur THR itu bisa dibayar dicicil dan nilai 
THR boleh dibayarkan oleh pengusaha di bawah 100 persen," bebernya. 

Pun, hingga saat ini hingga saat ini PP 78/2015 tentang Pengupahan masih berlaku. Untuk itu, 
dia meminta skema pembayaran THR tidak boleh dicicil dan nilai yang diberikan harus 100 persen 
penuh. 

"Walaupun sudah keluar 4 peraturan pemerintah turunan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja, tapi 
PP 78 Tahun 2015 tidak dicabut. Dasar pemberian THR itu adalah PP 78 Tahun 2015 yang belum 
dicabut sampai hari ini. Dengan demikian dia masih berlaku," ucap dia menekankan. 
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Narasumber 

positive - Firdaus Attawuwur (Tenaga Ahli Gubernur Sulbar) Sarana dan fasilitas seperti itu, 
Insyaallah akan dibangun juga di Sulbar dalam waktu dekat. Kunjungan pak Gubernur melihat 
fasilitas ketenagakerjaan di Lombok Tengah melihat LTSA, lalu di Lombok Timur BLK UPT 
Disnaker NTB. Dua sarana seperti ini, Insyaallah segera dibangun di Sulbar dengan dukungan 
Kemenaker 

neutral - Firdaus Attawuwur (Tenaga Ahli Gubernur Sulbar) LTSA tersebut memiliki tujuh desk, 
yaitu desk ketenagkerjaan, desk Dukcapil, desk Imigrasi, desk Kesehatan, desk Kepolisian, desk 
BPJS Ketenagakerjaan, dan desk BP2MI 

neutral - Syamsul Samad (Ketua Komisi I DPRD Sulbar) Beliau menyerahkan langsung bantuan 
untuk korban gempa Sulbar sebesar Rp 1 miliar 

 

Ringkasan 

Gubernur Ali Baal Masdar bersama Wakil Ketua DPRD Abdul Rahim dan Ketua Komisi I DPRD 
Sulbar Syamsul Samad melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat, Rabu (30/3). Dalam 
kunjungannya itu, rombongan Gubernur Sulbar melihat fasilitas layanan ketenagakerjaan untuk 
pekerja migran di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. 

 

KUNKER KE NTB, GUBERNUR SULBAR KUNJUNGI FASILITAS LAYANAN 
KETENAGAKERJAAN 

Gubernur Ali Baal Masdar bersama Wakil Ketua DPRD Abdul Rahim dan Ketua Komisi I DPRD 
Sulbar Syamsul Samad melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat ( ), Rabu (30/3). 

Dalam kunjungannya itu, rombongan Gubernur Sulbar melihat fasilitas layanan ketenagakerjaan 
untuk pekerja migran di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. 
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Saat tiba di Mataram, Gubernur Sulbar diterima langsung Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. 
Adapun fasilitas yang dikunjungi di antaranya gedung Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di 
Lombok Tengah dan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kemenaker di Lombok Timur. 

Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Firdaus Attawuwur, mengatakan, sarana dan fasilitas 
ketenagakerjaan untuk pembinaan dan pemberdayaan para pekerja, baik pekerja migran 
maupun PMI purna di daerah itu. 

"Sarana dan fasilitas seperti itu, Insyaallah akan dibangun juga di Sulbar dalam waktu dekat. 
Kunjungan pak Gubernur melihat fasilitas ketenagakerjaan di Lombok Tengah melihat LTSA, lalu 
di Lombok Timur BLK UPT Disnaker NTB. Dua sarana seperti ini, Insyaallah segera dibangun di 
Sulbar dengan dukungan Kemenaker," ungkap Firdaus. 

LTSA di Kompleks Disnakertrans Lombok Tengah merupakan sarana pelayanan dan pelindungan 
PMI yang disiapkan untuk memberi layanan cepat, mudah, murah, dan aman bagi para calon 
pekerja migran. Juga untuk perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya. 

"LTSA tersebut memiliki tujuh desk, yaitu desk ketenagkerjaan, desk Dukcapil, desk Imigrasi, 
desk Kesehatan, desk Kepolisian, desk BPJS Ketenagakerjaan, dan desk BP2MI," ujarnya. 

Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, menambahkan dalam kunjungan tersebut 
Pemprov Sulbar juga menerima bantuan dari Gubernur NTB untuk korban gempa di Sulbar 
sebesar Rp 1 miliar. 

"Beliau menyerahkan langsung bantuan untuk korban gempa Sulbar sebesar Rp 1 miliar," ujar 
Syamsul. 

Pelabuhan Tanjung Silopo di Polewali Mandar nantinya disiapkan untuk pelayanan pekerja 
migran dalam wilayah Sulbar dan provinsi lain di sekitarnya. Dalam kawasan pelabuhan, akan 
disediakan sarana berupa LTSA untuk pelayanan pekerja migran. 

Sedangkan BLK, diharapkan menjadi pusat pembinaan tenaga kerja sehingga menjadi tenaga 
kerja dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai dan siap kerja, baik di dalam negeri 
maupun sebagai pekerja migran di luar negeri. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker mengucapkan terima kasih 
atas penghargaan Merdeka Award, yang telah memberikan apresiasi kepada program yang kami 
kembangkan sebagai salah satu bentuk respons terhadap pandemi Covid-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam penanganan Covid-19 ini, kami 
melibatkan perusahaan dan dunia industri. Dalam program Mang Covid, para peserta bisa 
berkembang menjadi wirausaha mandiri dan pelaku UMKM 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Salah satu upaya yang kami luncurkan 
yakni Mang Covid. Mudah-mudahan ini ikhtiar kami untuk meminimalkan dampak Covid-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Meskipun kita masih dalam kondisi 
pandemi, kami harus menyiapkan tenaga kerja yang pas dan kompeten. Karena saya yakin itu 
sesuatu yang produktif dan bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia di masa Covid-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Mudah-mudahan dengan acara seperti 
ini, menjadi contoh program apa yang di hati rakyat bisa bisa menjadi inspirasi 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih penghargaan Merdeka Award 2021 karena 
kesuksesan meluncurkan program Mang Covid sebagai mitigasi dan penanganan dampak 
pandemi corona. " Kemnaker mengucapkan terima kasih atas penghargaan Merdeka Award, 
yang telah memberikan apresiasi kepada program yang kami kembangkan sebagai salah satu 
bentuk respons terhadap pandemi Covid-19," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi usai mewakili 
Kemnaker menerima Merdeka Award 2021 di Jakarta, Rabu (31/3). 
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SUKSES MELUNCURKAN PROGRAM MANG COVID, KEMNAKER RAIH MERDEKA 
AWARD 2021 

,JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih penghargaan Merdeka Award 
2021 karena kesuksesan meluncurkan program Mang Covid sebagai mitigasi dan penanganan 
dampak pandemi corona. 

"Kemnaker mengucapkan terima kasih atas penghargaan Merdeka Award, yang telah 
memberikan apresiasi kepada program yang kami kembangkan sebagai salah satu bentuk 
respons terhadap pandemi Covid-19," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi usai mewakili 
Kemnaker menerima Merdeka Award 2021 di Jakarta, Rabu (31/3). 

Anwar mengatakan Mang Covid merupakan program pelatihan Manajemen Pencegahan Covid-
19 atau yang memiliki tiga sasaran. 

Yakni pencegahan penularan Covid-19 , penyaluran kerja korban PHK, dan pertolongan bagi 
kaum disabilitas serta pemberdayaan UMKM. 

"Dalam penanganan Covid-19 ini, kami melibatkan perusahaan dan dunia industri. Dalam 
program Mang Covid, para peserta bisa berkembang menjadi wirausaha mandiri dan pelaku 
UMKM," katanya. 

Anwar menjelaskan pandemi Covid-19 memberikan dampak luar biasa di bidang 
ketenagakerjaan. 

Dari data yang dihimpun Kemnaker, ada sebanyak 29,2 juta pekerja terdampak pandemi Covid-
19. Mulai dari pekerja yang dirumahkan, hingga yang terkena PHK. 

Pemerintah terus berupaya secara maksimal melalui Kemnaker agar dampak Covid-19 ini bisa 
diminimalkan. 

"Salah satu upaya yang kami luncurkan yakni Mang Covid. Mudah-mudahan ini ikhtiar kami untuk 
meminimalkan dampak Covid-19," ujarnya. 

Anwar mengatakan di tengah dampak terhadap ketenagakerjaan yang sangat luar biasa ini, 
Kemnaker memiliki tugas untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan, terutama 
mendorong wirausahawan baru. 

"Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, kami harus menyiapkan tenaga kerja yang pas 
dan kompeten. Karena saya yakin itu sesuatu yang produktif dan bisa menggerakkan roda 
perekonomian Indonesia di masa Covid-19," katanya. 

Anwar menilai gagasan anugerah Merdeka Award ini sangat bermanfaat bagi instansi pemerintah 
maupun swasta dalam rangka merespons pandemi Covid-19. 

"Mudah-mudahan dengan acara seperti ini, menjadi contoh program apa yang di hati rakyat bisa 
bisa menjadi inspirasi, " ujarnya. 

Selain Mang Covid, Kemnaker juga melakukan berbagai program mitigasi dan penanganan 
dampak Covid -19 yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) Tanggap Covid-19, Pengembangan Perluasan 
Kesempatan Kerja berupa padat kaya infrastruktur, padat karya produktif, padat karya mandiri, 
wirausaha dan lainnya, dan Posko K3 Korona. 

Tak hanya itu, program mitigasi Kemnaker lainnya di masa pandemi yakni menyalurkan bantuan 
pemerintah berupa subsidi gaji atau upah (BSU) bagi pekerja yang terdaftar di BPJS 
Ketenagakerjaan serta Kartu Prakerja. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga berharap UINSA mengambil bagian 
dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren dan masyarakat di sekitar 
pesantren, yang notabene berada di desa 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis oleh 
UINSA dan akan kita sinergikan lebih baik 

positive - Masdar Hilmy (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya) Nanti kita sesuaikan dan kita ikut 
dengan prioritas-prioritas program yang dimiliki oleh dua Kementerian ini 

neutral - Abdul Halim Iskandar (Menteri (Mendes) PDDT) Karena itu, target (MoU) ini adalah 
percepatan, peningkatan ekonomi di desa, penurunan jumlah pengangguran, kemudian 
penurunan jumlah stunting, yang pada gilirannya akan tercapai penurunan jumlah kemiskinan 
yang ada di desa 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) bersama Kementerian Desa , Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya . Adapun kerja sama terkait pemberdayaan 
ketenagakerjaan bagi masyarakat desa tersebut dilaksanakan di Sidoarjo, Jawa Timur , pada 
Kamis (1/4/2021). 
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KEMNAKER BERSAMA KEMENDES DAN UNISA BERDAYAKAN MASYARAKAT DESA, 
INI TIGA POIN KERJA SAMANYA 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) bersama Kementerian Desa , Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya . 

Adapun kerja sama terkait pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa tersebut 
dilaksanakan di Sidoarjo, Jawa Timur , pada Kamis (1/4/2021). 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah dalam sambutannya menjelaskan, terdapat tiga 
poin kerja sama yang disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara 
Kemnaker, Kemendes dan UNISA. 

Poin pertama, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel diperkenankan memilih Desa-desa 
Migran Produktif (Desmigratif) sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

Ia berharap, perguruan tinggi , dalam hal ini UINSA, dapat memperkuat empat pilar yang ada di 
desmigratif. 

Empat pilar yang dimaksud adalah pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk 
memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar negeri, community parenting untuk anak-
anak pekerja migran, dan pembentukan koperasi Desmigratif. 

Kemudian poin kerja sama kedua adalah meningkatkan kompetensi masyarakat desa melalui 
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. 

"Kami juga berharap UINSA mengambil bagian dalam memperkuat dan meningkatkan 
kompetensi pesantren dan masyarakat di sekitar pesantren, yang notabene berada di desa," 
ucap Menaker dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima pada Kamis. 

Selanjutnya, poin ketiga adalah perluasan kesempatan kerja. 

Salah satu tujuan kerja sama Kemnaker dengan UNISA adalah untuk melahirkan entrepreneur 
atau wirausahawan yang menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

"Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis oleh UINSA dan akan kita sinergikan lebih baik," kata 
Ida. 

Pada kesempatan itu pula, Menaker Ida mengungkapkan apresiasinya terhadap inisiatif UNISA 
Surabaya yang mengupayakan pemberdayaan ketenagakerjaan dan masyarakat desa. 

Upaya tersebut sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi , terutama dalam bidang 
pengabdian masyarakat. 

Menanggapi hal itu, Rektor UNISA Surabaya Masdar Hilmy berharap, MoU yang telah 
ditandatangani dapat memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan Kemenaker dan 
Kemendes. 

Menurut MasdaR, Kemnaker dan Kemendes PDDT memiliki tugas memberdayakan masyarakat 
dan pengembangan desa tertinggal. Sementara UINSA bertugas memenuhi tri dharma 
perguruan tinggi yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

"Nanti kita sesuaikan dan kita ikut dengan prioritas-prioritas program yang dimiliki oleh dua 
Kementerian ini," ujarnya. 
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Dalam kesempatan yang sama, Menteri (Mendes) PDDT Abdul Halim Iskandar memaparkan, 
berdasarkan data yang dimiliki Kemendes, jumlah kemiskinan di desa masih lebih tinggi daripada 
di kota, meskipun angka pengangguran di kota lebih tinggi daripada di desa. 

Permasalahan utama kemiskinan maupun pengangguran, sebut Mendes, adalah masalah yang 
saling terkait karena dependensinya tinggi. 

"Karena itu, target (MoU) ini adalah percepatan, peningkatan ekonomi di desa, penurunan 
jumlah pengangguran, kemudian penurunan jumlah stunting, yang pada gilirannya akan tercapai 
penurunan jumlah kemiskinan yang ada di desa," tuturnya. 
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Judul Sukses Luncurkan "Mang Covid", Kemnaker Sabet Merdeka Award 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Penghargaan Merdeka Award 2021 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/04/01/174446226/sukses-
luncurkan-mang-covid-kemnaker-sabet-merdeka-award 

Jurnalis Dwi Nur Hayati 

Tanggal 2021-04-01 17:44:00 

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 - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker mengucapkan terima kasih 
atas penghargaan Merdeka Award karena memberikan apresiasi pada program yang kami 
kembangkan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam penanganan Covid-19, kami 
melibatkan perusahaan dan dunia industri. Melalui program Mang Covid, para peserta bisa 
berkembang menjadi wirausaha mandiri dan pelaku UMKM 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah melalui Kemnaker terus 
berupaya secara maksimal agar dampak Covid-19 bisa diminimalkan. Salah satu upaya yang 
kami luncurkan adalah Mang Covid. Mudah-mudahan, program ini menjadi ikhtiar untuk 
meminimalkan dampak Covid-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya yakin, penyiapan tenaga kerja 
menjadi langkah produktif dan bisa menggerakan roda perekonomian Indonesia di masa Covid-
19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Mudah-mudahan dengan acara seperti 
ini dapat menjadi contoh program lain yang berguna untuk rakyat. Semoga dapat menjadi 
inspirasi 

positive - Ramadhian Fadillah (Pemimpin Redaksi Merdeka.com) Inspirasi di Tengah Pandemi 

positive - Ramadhian Fadillah (Pemimpin Redaksi Merdeka.com) Inspirasi di Tengah Pandemi 
diberikan sebagai bentuk apresiasi untuk para pejuang di tengah situasi Covid-19. Penghargaan 
ini adalah cara kami memberikan apresiasi untuk bapak dan ibu yang telah membagikan inspirasi 
kepada banyak orang di tengah segala keterbatasan sosial akibat pandemi Covid-19. Kami 
bekerja sama dengan banyak pihak untuk mencari dan memilih faksi-faksi yang layak menerima 
apresiasi 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) meraih penghargaan Merdeka Award 2021. 
Penghargaan ini diraih sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kemnaker meluncurkan 
program manajemen pencegahan Covid-19 ( Mang Covid). Mang Covid merupakan program 
pelatihan Kemnaker sebagai mitigasi dan penanganan terhadap dampak pandemi Covid-19. 

 

SUKSES LUNCURKAN "MANG COVID", KEMNAKER SABET MERDEKA AWARD 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) meraih penghargaan Merdeka Award 2021. 
Penghargaan ini diraih sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kemnaker meluncurkan 
program manajemen pencegahan Covid-19 ( Mang Covid). 

Mang Covid merupakan program pelatihan Kemnaker sebagai mitigasi dan penanganan terhadap 
dampak pandemi Covid-19. 

"Kemnaker mengucapkan terima kasih atas penghargaan Merdeka Award karena memberikan 
apresiasi pada program yang kami kembangkan," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker 
Anwar Sanusi, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (1/4/2021). 

Lebih lanjut, ia mengatakan, Mang Covid adalah program pelatihan yang memiliki tiga sasaran 
utama. 

Sasaran pertama, pencegahan penularan Covid-19. Kedua, penyaluran kerja korban pemutusan 
hubungan kerja (PHK). Ketiga, pertolongan bagi kaum disabilitas serta pemberdayaan usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

"Dalam penanganan Covid-19, kami melibatkan perusahaan dan dunia industri. Melalui program 
Mang Covid, para peserta bisa berkembang menjadi wirausaha mandiri dan pelaku UMKM, " kata 
Anwar, seusai menerima penghargaan Merdeka Award 2021 di Jakarta, Rabu (31/3/2021). 

Menurutnya, pandemi Covid-19 memberikan dampak luar biasa di bidang ketenagakerjaan. 

Dampak tersebut terbukti dari data yang dihimpun Kemnaker. Terdapat 29,2 juta pekerja 
terdampak pandemi Covid-19, mulai dari pekerja yang dirumahkan, hingga pekerja yang ter-
PHK. 

"Pemerintah melalui Kemnaker terus berupaya secara maksimal agar dampak Covid-19 bisa 
diminimalkan. Salah satu upaya yang kami luncurkan adalah Mang Covid. Mudah-mudahan, 
program ini menjadi ikhtiar untuk meminimalkan dampak Covid-19," ujar Anwar. 

Untuk mewujudkan hal itu, Kemnaker memiliki tugas untuk meningkatkan kreativitas dan 
keterampilan, salah satu caranya adalah dengan mendorong wirausahawan baru. 

Meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19, Anwar beserta jajarannya bertekad untuk 
menyiapkan tenaga kerja tepat dan kompeten. 

"Saya yakin, penyiapan tenaga kerja menjadi langkah produktif dan bisa menggerakan roda 
perekonomian Indonesia di masa Covid-19," imbuhnya. 

Terkait penghargaan, Anwar menilai, gagasan anugerah Merdeka Award sangat bermanfaat bagi 
instansi pemerintah maupun swasta. Terlebih dalam rangka merespon pandemi Covid-19. 

"Mudah-mudahan dengan acara seperti ini dapat menjadi contoh program lain yang berguna 
untuk rakyat. Semoga dapat menjadi inspirasi," ujarnya. 
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Selain Program Mang Covid, Kemnaker turut melakukan berbagai program mitigasi dan 
penanganan dampak Covid-19. 

Mulai dari penyediaan balai latihan kerja (BLK) tanggap Covid-19, pengembangan perluasan 
kesempatan kerja berupa padat karya infrastruktur, padat karya produktif, padat karya mandiri, 
wirausaha, dan Posko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Corona. 

Tak hanya itu, ada program mitigasi Kemnaker lainnya, seperti menyalurkan bantuan pemerintah 
berupa subsidi gaji atau upah (BSU). Subsidi ini disalurkan bagi pekerja terdaftar di Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta Kartu Prakerja. 

Pada kesempatan yang sama, Pemimpin Redaksi (Pimred) Merdeka.com Ramadhian Fadillah 
mengatakan, penghargaan Merdeka Award 2021 bertajuk "Inspirasi di Tengah Pandemi" 
diberikan sebagai bentuk apresiasi untuk para pejuang di tengah situasi Covid-19. 

"Penghargaan ini adalah cara kami memberikan apresiasi untuk bapak dan ibu yang telah 
membagikan inspirasi kepada banyak orang di tengah segala keterbatasan sosial akibat pandemi 
Covid-19. Kami bekerja sama dengan banyak pihak untuk mencari dan memilih faksi-faksi yang 
layak menerima apresiasi," ujarnya. 
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Judul Menaker Ida Beberkan Tiga Hal dalam Kerja Sama Kemnaker dan 
Kemendes dengan UINSA 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Kerjasama Kemnaker dan Kemendes dengan UINSA 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/menaker-ida-beberkan-tiga-hal-dalam-
kerja-sama-kemnaker-dan-kemendes-dengan-uinsa 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-04-01 17:30:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap peran perguruan tinggi dalam 
hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di desmigratif dapat diperkuat 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga berharap UINSA mengambil bagian 
dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren dan masyarakat di sekitar 
pesantren, yang notabene berada di desa 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang 
dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA 
dengan Kemnaker 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Adanya kesepahaman bersama antara 
Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi 
komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal keterampilan dalam bekerja atau 
berwirausaha 

neutral - Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi) Karena itu, kami dengan Ibu Ida dari Kemnaker dan UINSA target (Mou) ini adalah 
percepatan, peningkatan ekonomi di desa, penurunan jumlah penganguran, kemudian 
penurunan jumlah stunting, yang pada gilirannya adalah akan tercapainya penurunan jumlah 
kemiskinan yang ada di desa 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan, ada tiga hal dalam kerja sama yang diteken 
melalui nota kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerja sama 
dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA). Menurut dia, kerja sama akan dilakukan 
terkait pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. 
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MENAKER IDA BEBERKAN TIGA HAL DALAM KERJA SAMA KEMNAKER DAN 
KEMENDES DENGAN UINSA 

, SIDOARJO - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan, ada tiga hal dalam kerja sama 
yang diteken melalui nota kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan bersama 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 
menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA). 

Menurut dia, kerja sama akan dilakukan terkait pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat 
desa. 

Pertama, kata dia, UIN Sunan Ampel dapat memilih Desa-desa Migran Produktif (Desmigratif) 
sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata. 

"Kami berharap peran perguruan tinggi dalam hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di 
desmigratif dapat diperkuat," kata Ida Fauziah. 

Kedua, lanjut Ida, meningkatkan kompetensi masyarakat desa melalui BLK Komunitas. 

"Kami juga berharap UINSA mengambil bagian dalam memperkuat dan meningkatkan 
kompetensi pesantren dan masyarakat di sekitar pesantren, yang notabene berada di desa," ujar 
Ida Fauziah. 

Kerja sama, ketiga yakni perluasan kesempatan kerja . 

Kemnaker bekerja sama dengan UINSA ingin melahirkan entrepreneur atau wirausahawan yang 
menjadi pelaku usaha mikro kecil. 

"Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan 
lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA dengan Kemnaker," ungkap dia. 

Ida Fauziah pun memberikan apresiasi inisiatif UINSA Surabaya atas upaya pemberdayaan 
ketenagakerjaan dan masyarakat desa. 

Hal tersebut sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, utamanya dalam bidang pengabdian 
kepada masyarakat. 

"Adanya kesepahaman bersama antara Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi 
sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal 
keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha, " beber politikus PKB itu. 

Pada kesempatan sama, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan dari data yang 
dimilikinya, meskipun angka pengangguran lebih tinggi di kota, tapi jumlah angka kemiskinan 
lebih tinggi di desa dibandingkan di kota. 

Namun demikian, Abdul Halim menyebut, permasalahan utama kemiskinan maupun 
penganguran adalah satu masalah yang saling tergantung karena dependesinya tinggi. 

"Karena itu, kami dengan Ibu Ida dari Kemnaker dan UINSA target (Mou) ini adalah percepatan, 
peningkatan ekonomi di desa, penurunan jumlah penganguran, kemudian penurunan jumlah 
stunting, yang pada gilirannya adalah akan tercapainya penurunan jumlah kemiskinan yang ada 
di desa," jelas dia. 

Sedangkan Rektor UINSA, Masdar Hilmy, berharap melalui nota kesepahaman akan semakin 
memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan dua Kementrian untuk mengisi fungsi yang 
dijalankan oleh kementerian maupun perguruan tinggi. 
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Judul Sukses Luncurkan Program Mang Covid, Kemnaker Raih Penghargaan 
Merdeka Awards 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Penghargaan Merdeka Award 2021 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/383722/94/sukses-luncurkan-
program-mang-covid-kemnaker-raih-penghargaan-merdeka-awards-
1617271448 

Jurnalis Aris Kurniawan 

Tanggal 2021-04-01 17:16:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker mengucapkan terima kasih 
atas penghargaan Merdeka Awards yang telah memberikan apresiasi kepada program yang kita 
kembangkan, sebagai salah satu bentuk respons terhadap pandemi Covid-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam penanganan Covid-19 ini, kita 
melibatkan perusahaan dan dunia industri. Dalam program Mang Covid, para peserta bisa 
berkembang menjadi wirausaha mandiri dan pelaku UMKM 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah terus berupaya secara 
maksimal melalui kemnaker agar dampak Covid-19 ini bisa diminimalkan. Salah satu upaya yang 
kita luncurkan yakni Mang Covid. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita untuk meminimalkan dampak 
Covid-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Meskipun kita masih dalam kondisi 
pandemi, kita harus menyiapkan tenaga kerja yang pas dan kompeten. Karena saya yakin itu 
sesuatu yang produktif dan bisa menggerakan roda perekonomian Indonesia di masa Covid-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Mudah-mudahan dengan acara seperti 
ini, menjadi contoh program apa yang di hati rakyat bisa bisa menjadi inspirasi 

positive - Ramadhian Fadillah (pemimpin redaksi) Ini adalah cara kami memberikan apresiasi 
untuk bapak ibu yang telah memberikan inspirasi kepada banyak orang di tengah segala 
keterbatasan sosial akibat pandemi Covid-19. Kami bekerja sama dengan banyak pihak untuk 
mencari dan memilih pihak-pihak yang layak menerima apresiasi 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih penghargaan Merdeka Awards 2021. 
Penghargaan ini diraih sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kemnaker meluncurkan 
program Mang Covid sebagai mitigasi dan penanganan dampak pandemi Covid-19. "Kemnaker 
mengucapkan terima kasih atas penghargaan Merdeka Awards yang telah memberikan apresiasi 
kepada program yang kita kembangkan, sebagai salah satu bentuk respons terhadap pandemi 
Covid-19," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi seusai menerima penghargaan penghargaan 
tersebut di Jakarta, Rabu (31/3/2021). 

 

SUKSES LUNCURKAN PROGRAM MANG COVID, KEMNAKER RAIH PENGHARGAAN 
MERDEKA AWARDS 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih penghargaan Merdeka Awards 
2021. Penghargaan ini diraih sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kemnaker meluncurkan 
program Mang Covid sebagai mitigasi dan penanganan dampak pandemi Covid-19. 

"Kemnaker mengucapkan terima kasih atas penghargaan Merdeka Awards yang telah 
memberikan apresiasi kepada program yang kita kembangkan, sebagai salah satu bentuk 
respons terhadap pandemi Covid-19," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi seusai menerima 
penghargaan penghargaan tersebut di Jakarta, Rabu (31/3/2021). 

Sekjen Anwar Sanusi mengatakan, Mang Covid merupakan program Pelatihan Management 
Pencegahan Covid atau Mang Covid yang memiliki tiga sasaran sekaligus, yakni pencegahan 
penularan Covid-19, penyaluran kerja korban PHK, dan pertolongan bagi kaum disabilitas serta 
pemberdayaan UMKM. 

"Dalam penanganan Covid-19 ini, kita melibatkan perusahaan dan dunia industri. Dalam program 
Mang Covid, para peserta bisa berkembang menjadi wirausaha mandiri dan pelaku UMKM," 
katanya. 

Kemnaker Susun Kembali Strategi Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker Bakal Dirikan Balai 
Latihan Kerja di Biak Numfor Papua Anwar Sanusi menuturkan pandemi Covid-19 memberikan 
dampak luar biasa di bidang ketenagakerjaan. Dari data yang dihimpun Kemnaker, ada sebanyak 
29,2 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19. Mulai dari pekerja yang dirumahkan, hingga 
pekerja yang ter-PHK. 

"Pemerintah terus berupaya secara maksimal melalui kemnaker agar dampak Covid-19 ini bisa 
diminimalkan. Salah satu upaya yang kita luncurkan yakni Mang Covid. Mudah-mudahan ini 
ikhtiar kita untuk meminimalkan dampak Covid-19," ujarnya. 

Ditegaskan Sekjen Kemnaker memiliki tugas untuk meningkatkan kreatifitas dan keterampilan, 
terutama mendorong wirausahawan baru dalam menghadapi dampak ketenagakerjaan yang 
sangat luar biasa ini. 

"Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, kita harus menyiapkan tenaga kerja yang pas dan 
kompeten. Karena saya yakin itu sesuatu yang produktif dan bisa menggerakan roda 
perekonomian Indonesia di masa Covid-19," katanya. 

Anwar Sanusi menilai gagasan anugerah Merdeka Award ini sangat bermanfaat bagi instansi 
pemerintah maupun swasta dalam rangka merespons pandemi Covid-19. "Mudah-mudahan 
dengan acara seperti ini, menjadi contoh program apa yang di hati rakyat bisa bisa menjadi 
inspirasi," ujarnya. 
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Selain Program Mang Covid, Kemnaker juga melakukan berbagai program mitigasi dan 
penanganan dampak Covid-19, yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) Tanggap Covid-19, 
Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja berupa padat kaya infrastruktur, padat karya 
produktif, padat karya mandiri, wirausaha dan lainnya, dan Posko K3 Corona. 

Tak hanya itu, program mitigasi Kemnaker lainnya di masa pandemi adalah menyalurkan 
bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja yang terdaftar di BPJS 
Ketenagakerjaan serta Kartu Prakerja. 

Ramadhian Fadillah, pemimpin redaksi lembaga yang memberi penghargaan dalam 
sambutannya mengatakan, penghargaan Merdeka Award 2021 diberikan sebagai bentuk 
apresiasi untuk yang berjuang di tengah situasi pandemi Covid-19 selama ini. 

"Ini adalah cara kami memberikan apresiasi untuk bapak ibu yang telah memberikan inspirasi 
kepada banyak orang di tengah segala keterbatasan sosial akibat pandemi Covid-19. Kami 
bekerja sama dengan banyak pihak untuk mencari dan memilih pihak-pihak yang layak menerima 
apresiasi," ujarnya. CM (ars). 
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Judul Berdayakan Masyarakat Desa, Kemnaker dan Kemendes Jalin Kerja 
Sama dengan UINSA 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Kerjasama Kemnaker dan Kemendes dengan UINSA 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/383714/94/berdayakan-
masyarakat-desa-kemnaker-dan-kemendes-jalin-kerja-sama-dengan-
uinsa-1617271489 

Jurnalis Aris Kurniawan 

Tanggal 2021-04-01 17:10:00 

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) Kami berharap peran perguruan tinggi dalam 
hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di desmigratif dapat diperkuat 

positive - IdaIda Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga berharap UINSA mengambil 
bagian dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren dan masyarakat di sekitar 
pesantren, yang notabene berada di desa 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang 
dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA 
dengan Kemnaker 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adanya kesepahaman bersama antara 
Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi 
komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal keterampilan dalam bekerja atau 
berwirausaha 

neutral - Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi) Karena itu, kami dengan Ibu Ida dari Kemnaker dan UINSA target (MoU) ini adalah 
percepatan, peningkatan ekonomi di desa, penurunan jumlah penganguran, kemudian 
penurunan jumlah stunting, yang pada gilirannya adalah akan tercapainya penurunan jumlah 
kemiskinan yang ada di desa 

positive - Masdar Hilmy (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya) Itu nanti kita sesuaikan dan kita 
ikut dengan prioritas-prioritas program yang dimiliki oleh dua Kementerian ini 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel (UINSA) dalam pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. Jalinan kerja sama 
tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Sekjen Kemnaker Anwar 
Sanusi; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendes PDTT, Herlina 
Sulistiyorini; dan Rektor UINSA, Masdar Hilmy di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (1/4/2021). 

 

BERDAYAKAN MASYARAKAT DESA, KEMNAKER DAN KEMENDES JALIN KERJA SAMA 
DENGAN UINSA 

SIDOARJO - Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel (UINSA) dalam pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. 

Jalinan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Sekjen 
Kemnaker Anwar Sanusi; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendes PDTT, 
Herlina Sulistiyorini; dan Rektor UINSA, Masdar Hilmy di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (1/4/2021). 

Dalam sambutannya Menaker Ida menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dikerjasamakan melalui 
nota kesepahaman tersebut. Pertama, UIN Sunan Ampel dapat memilih Desa-desa Migran 
Produktif (Desmigratif) sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata. 

"Kami berharap peran perguruan tinggi dalam hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di 
desmigratif dapat diperkuat," katanya. 

Kedua, meningkatkan kompetensi masyarakat desa melalui BLK Komunitas. "Kami juga berharap 
UINSA mengambil bagian dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren dan 
masyarakat di sekitar pesantren, yang notabene berada di desa," ujar Menaker Ida. 

Kerja sama ketiga yakni perluasan kesempatan kerja. Kemnaker bekerja sama dengan UINSA 
ingin melahirkan entrepreneur atau wirausahawan yang menjadi pelaku usaha mikro kecil. 
"Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan 
lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA dengan Kemnaker," ujarnya. 

Menaker Ida memberikan apresiasi inisiatif UINSA Surabaya atas upaya pemberdayaan 
ketenagakerjaan dan masyarakat desa. Hal tersebut sejalan dengan Tridharma Perguruan 
Tinggi, utamanya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. 

"Adanya kesepahaman bersama antara Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi 
sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal 
keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha, " ujarnya. 

Dalam kesempatan sama Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, dari data yang 
dimilikinya, meskipun angka pengangguran lebih tinggi di kota, tapi jumlah angka kemiskinan 
lebih tinggi di desa dibandingkan di kota. 

Meskipun demikian, menurutnya, permasalahan utama kemiskinan maupun pengangguran 
adalah satu masalah yang saling tergantung karena dependesinya tinggi. "Karena itu, kami 
dengan Ibu Ida dari Kemnaker dan UINSA target (MoU) ini adalah percepatan, peningkatan 
ekonomi di desa, penurunan jumlah penganguran, kemudian penurunan jumlah stunting, yang 
pada gilirannya adalah akan tercapainya penurunan jumlah kemiskinan yang ada di desa," 
katanya. 
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Sedangkan Rektor UINSA, Masdar Hilmy, berharap melalui nota kesepahaman akan semakin 
memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan dua Kementerian untuk mengisi fungsi yang 
dijalankan oleh Kementerian maupun perguruan tinggi. 

Masdar berpendapat, Kemnaker dan Kemendes PDDT memiliki tugas memberdayakan 
masyarakat dan pengembangan desa tertinggal. Sedangkan UINSA memiliki Tridharma 
Perguruan Tinggi yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

"Itu nanti kita sesuaikan dan kita ikut dengan prioritas-prioritas program yang dimiliki oleh dua 
Kementerian ini," ujarnya. (CM) (ars). 
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Judul Gandeng UINSA, Kemnaker dan Kemendes Kerja Sama Berdayakan 
Warga Desa 

Nama Media detik.com 

Newstrend Kerjasama Kemnaker dan Kemendes dengan UINSA 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5516893/gandeng-uinsa-kemnaker-dan-
kemendes-kerja-sama-berdayakan-warga-desa 

Jurnalis Alfi Kholisdinuka 

Tanggal 2021-04-01 16:51:00 

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) Kami berharap peran perguruan tinggi dalam 
hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di desmigratif dapat diperkuat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang 
dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA 
dengan Kemnaker 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adanya kesepahaman bersama antara 
Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi 
komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal keterampilan dalam bekerja atau 
berwirausaha 

neutral - Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi) Karena itu, kami dengan Ibu Ida dari Kemnaker dan UINSA target (Mou) ini adalah 
percepatan, peningkatan ekonomi di desa, penurunan jumlah pengangguran, kemudian 
penurunan jumlah stunting, yang pada gilirannya adalah akan tercapainya penurunan jumlah 
kemiskinan yang ada di desa 

positive - Masdar Hilmy (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya) Itu nanti kita sesuaikan dan kita 
ikut dengan prioritas-prioritas program yang dimiliki oleh dua Kementerian ini 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan kerja sama tersebut ditandai dengan 
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang meliputi tiga hal. Pertama, UIN Sunan Ampel 
dapat memilih Desa-desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata. "Kami 
berharap peran perguruan tinggi dalam hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di desmigratif 
dapat diperkuat," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (1/4/2021). 
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GANDENG UINSA, KEMNAKER DAN KEMENDES KERJA SAMA BERDAYAKAN WARGA 
DESA 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan kerja sama tersebut ditandai dengan 
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang meliputi tiga hal. Pertama, UIN Sunan Ampel 
dapat memilih Desa-desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata. 

"Kami berharap peran perguruan tinggi dalam hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di 
desmigratif dapat diperkuat," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (1/4/2021). 

Kedua, meningkatkan kompetensi masyarakat desa melalui BLK Komunitas. Ia berharap UINSA 
dapat mengambil bagian dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren dan 
masyarakat di sekitar pesantren, yang notabene berada di desa. 

Kerja sama ketiga, lanjutnya, yakni perluasan kesempatan kerja. Kemnaker bekerja sama 
dengan UINSA ingin melahirkan entrepreneur atau wirausahawan yang menjadi pelaku usaha 
mikro kecil. 

"Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan 
lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA dengan Kemnaker," jelasnya. 

Ida mengapresiasi inisiatif UINSA Surabaya atas upaya pemberdayaan ketenagakerjaan dan 
masyarakat desa. Hal tersebut sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, utamanya dalam 
bidang pengabdian kepada masyarakat. 

"Adanya kesepahaman bersama antara Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi 
sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal 
keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha," ungkapnya. 

Dalam kesempatan sama, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan dari data yang 
dimilikinya, meskipun angka pengangguran lebih tinggi di kota, tapi jumlah angka kemiskinan 
lebih tinggi di desa dibandingkan di kota. 

Namun demikian kata Menteri Abdul Halim, permasalahan utama kemiskinan maupun 
pengangguran adalah satu masalah yang saling tergantung karena dependensinya tinggi. 

"Karena itu, kami dengan Ibu Ida dari Kemnaker dan UINSA target (Mou) ini adalah percepatan, 
peningkatan ekonomi di desa, penurunan jumlah pengangguran, kemudian penurunan jumlah 
stunting, yang pada gilirannya adalah akan tercapainya penurunan jumlah kemiskinan yang ada 
di desa," katanya. 

Sedangkan Rektor UINSA Masdar Hilmy berharap melalui nota kesepahaman tersebut akan 
semakin memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan dua Kementrian untuk mengisi 
fungsi yang dijalankan oleh Kementerian maupun perguruan tinggi. 

Masdar berpendapat Kemnaker dan Kemendes PDDT memiliki tugas memberdayakan 
masyarakat dan pengembangan desa tertinggal. Sedangkan UINSA memiliki Tridharma 
perguruan tinggi yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

"Itu nanti kita sesuaikan dan kita ikut dengan prioritas-prioritas program yang dimiliki oleh dua 
Kementerian ini," pungkasnya. 

Sebagai informasi, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Sekjen Kemnaker, 
Anwar Sanusi; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendes PDTT, Herlina 
Sulistiyorini; dan Rektor UINSA, Masdar Hilmy di Sidoarjo, Jawa Timur. 

(akd/ega). 
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Judul Sukses Luncurkan Program Mang Covid, Kemnaker Raih Penghargaan 

Nama Media detik.com 

Newstrend Penghargaan Merdeka Award 2021 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker mengucapkan terima kasih 
atas penghargaan Merdeka Award yang telah memberikan apresiasi kepada program yang kita 
kembangkan, sebagai salah satu bentuk respon terhadap pandemi COVID-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam penanganan COVID-19 ini, kita 
melibatkan perusahaan dan dunia industri. Dalam program Mang Covid, para peserta bisa 
berkembang menjadi wirausaha mandiri dan pelaku UMKM 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah terus berupaya secara 
maksimal melalui Kemnaker agar dampak COVID-19 ini bisa diminimalkan. Salah satu upaya 
yang kita luncurkan yakni Mang Covid. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita untuk meminimalkan 
dampak COVID-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Meskipun kita masih dalam kondisi 
pandemi, kita harus menyiapkan tenaga kerja yang pas dan kompeten. Karena saya yakin itu 
sesuatu yang produktif dan bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia di masa COVID-
19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Mudah-mudahan dengan acara seperti 
ini, menjadi contoh program apa yang di hati rakyat bisa bisa menjadi inspirasi 

positive - Ramadhian Fadillah (Pemimpin Redaksi merdeka.com) Ini adalah cara kami 
memberikan apresiasi untuk bapak ibu yang telah memberikan inspirasi kepada banyak orang di 
tengah segala keterbatasan sosial akibat pandemi COVID-19. Kami bekerja sama dengan banyak 
pihak untuk mencari dan memilih pihak-pihak yang layak menerima apresiasi 

 

Ringkasan 

"Kemnaker mengucapkan terima kasih atas penghargaan Merdeka Award yang telah 
memberikan apresiasi kepada program yang kita kembangkan, sebagai salah satu bentuk respon 
terhadap pandemi COVID-19," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis, 
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Kamis (1/4/2021). Anwar mengatakan Mang Covid merupakan program pelatihan Management 
Pencegahan COVID-19 atau Mang Covid yang memiliki tiga sasaran sekaligus. Pertama 
pencegahan penularan COVID-19, kedua penyaluran kerja korban PHK dan ketiga pertolongan 
bagi kaum disabilitas serta pemberdayaan UMKM. 

 

SUKSES LUNCURKAN PROGRAM MANG COVID, KEMNAKER RAIH PENGHARGAAN 

"Kemnaker mengucapkan terima kasih atas penghargaan Merdeka Award yang telah 
memberikan apresiasi kepada program yang kita kembangkan, sebagai salah satu bentuk respon 
terhadap pandemi COVID-19," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis, 
Kamis (1/4/2021). 

Anwar mengatakan Mang Covid merupakan program pelatihan Management Pencegahan 
COVID-19 atau Mang Covid yang memiliki tiga sasaran sekaligus. Pertama pencegahan 
penularan COVID-19, kedua penyaluran kerja korban PHK dan ketiga pertolongan bagi kaum 
disabilitas serta pemberdayaan UMKM. 

"Dalam penanganan COVID-19 ini, kita melibatkan perusahaan dan dunia industri. Dalam 
program Mang Covid, para peserta bisa berkembang menjadi wirausaha mandiri dan pelaku 
UMKM," katanya. 

Anwar menjelaskan pandemi COVID-19 memberikan dampak luar biasa di bidang 
ketenagakerjaan. Dari data yang dihimpun Kemnaker, ada sebanyak 29,2 juta pekerja terdampak 
pandemi COVID-19. Mulai dari pekerja yang dirumahkan, hingga pekerja yang ter-PHK. 

"Pemerintah terus berupaya secara maksimal melalui Kemnaker agar dampak COVID-19 ini bisa 
diminimalkan. Salah satu upaya yang kita luncurkan yakni Mang Covid. Mudah-mudahan ini 
ikhtiar kita untuk meminimalkan dampak COVID-19," ujarnya. 

Ia menegaskan dampak ketenagakerjaan yang sangat luar biasa ini, Kemnaker memiliki tugas 
untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan, terutama mendorong wirausahawan baru. 

"Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, kita harus menyiapkan tenaga kerja yang pas dan 
kompeten. Karena saya yakin itu sesuatu yang produktif dan bisa menggerakkan roda 
perekonomian Indonesia di masa COVID-19," katanya. 

Anwar menilai gagasan anugerah Merdeka Award ini sangat bermanfaat bagi instansi pemerintah 
maupun swasta dalam rangka merespon pandemi COVID-19. 

"Mudah-mudahan dengan acara seperti ini, menjadi contoh program apa yang di hati rakyat bisa 
bisa menjadi inspirasi," ujarnya. 

Selain Program Mang Covid, Kemnaker juga melakukan berbagai program mitigasi dan 
penanganan dampak COVID -19 yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) Tanggap COVID-19, 
Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja berupa padat kaya infrastruktur, padat karya 
produktif, padat karya mandiri, wirausaha dan lainnya, dan Posko K3 Korona. 

Tak hanya itu, program mitigasi Kemnaker lainnya di masa pandemi yakni menyalurkan bantuan 
pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan 
serta Kartu Prakerja. 

Pemimpin Redaksi merdeka.com Ramadhian Fadillah mengatakan penghargaan Merdeka Award 
2021 bertajuk 'Inspirasi di Tengah Pandemi' diberikan sebagai bentuk apresiasi untuk yang 
berjuang di tengah situasi pandemi COVID-19 selama ini. 
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"Ini adalah cara kami memberikan apresiasi untuk bapak ibu yang telah memberikan inspirasi 
kepada banyak orang di tengah segala keterbatasan sosial akibat pandemi COVID-19. Kami 
bekerja sama dengan banyak pihak untuk mencari dan memilih pihak-pihak yang layak menerima 
apresiasi," ujar Ramadhian. 

(akn/ega). 
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Judul Ibu Negara Iriana Joko Widodo Terpilih Sebagai Inspiring Women 2021 
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Narasumber 

positive - Bram S. Putro (Founder CEO Iconomics) Di Indonesia, sudah semakin banyak wanita 
yang menduduki posisi dan peran penting baik di pemerintahan, lembaga maupun perusahaan. 
Tentunya hal tersebut menjadi kabar baik bagi Indonesia. Namun, munculnya wanita-wanita 
hebat tersebut harus dibarengi dengan inspirasinya. Mereka juga harus menjadi role model 

positive - Bram S. Putro (Founder CEO Iconomics) Penghargaan ini diharapkan mampu 
memberikan inspirasi bagi pemimpin/founder/direktur perempuan di Indonesia untuk mampu 
merumuskan strategi bisnis dan strategi kebijakan sesuai karakteristik dan kekuatan sebagai 
tokoh wanita menghadapi masalah-masalah di masa krisis pandemi Covid-19 ataupun masa 
pasca pandemi ke depannya 

 

Ringkasan 

Iriana Joko Widodo , ibu negara RI, terpilih sebagai wanita yang menginspirasi oleh Iconomics 
yang merupakan entitas komunikasi dan riset. Founder & CEO Iconomics Bram S. Putro 
mengatakan, ini adalah sebuah apresiasi kepada tokoh perempuan terbaik di Indonesia 2020 
yang secara aktif berkontribusi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di posisi berikutnya, 
urutan 6-10 terpilih para wanita yang aktif berkecimpung di dunia usaha. Mereka adalah Vera 
Eve Lim (Direktur Keuangan PT Bank Central Asia Tbk), Parwati Surjaudaja (Presiden Direktur 
PT Bank OCBC NISP Tbk), Neny Asriany (Direktur Bisnis PT BNI Life Insurance), Hasinah Jusuf 
(Direktur Legal & Compliance PT Asuransi Allianz Life Indonesia) dan Nini Sumohandoyo (Sharia, 
Government Relations, and Community Investment Director PT Prudential Life Assurance). 

 

IBU NEGARA IRIANA JOKO WIDODO TERPILIH SEBAGAI INSPIRING WOMEN 2021 

Iriana Joko Widodo , ibu negara RI, terpilih sebagai wanita yang menginspirasi oleh Iconomics 
yang merupakan entitas komunikasi dan riset. 
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Founder & CEO Iconomics Bram S. Putro mengatakan, ini adalah sebuah apresiasi kepada tokoh 
perempuan terbaik di Indonesia 2020 yang secara aktif berkontribusi dan menjadi inspirasi bagi 
banyak orang. 

"Di Indonesia, sudah semakin banyak wanita yang menduduki posisi dan peran penting baik di 
pemerintahan, lembaga maupun perusahaan. Tentunya hal tersebut menjadi kabar baik bagi 
Indonesia. Namun, munculnya wanita-wanita hebat tersebut harus dibarengi dengan 
inspirasinya. Mereka juga harus menjadi role model ," kata Bram S. Putro dalam keterangannya, 
Kamis 1 April 2021. 

Di bawah Iriana Joko Widodo , Iconomics , memilih Puan Maharani (Ketua, Sri Mulyani (Menteri 
Keuangan), Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri), dan Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) 
di posisi 2 sampai 5. 

Di posisi berikutnya, urutan 6-10 terpilih para wanita yang aktif berkecimpung di dunia usaha. 

Mereka adalah wanita Vera Eve Lim (Direktur Keuangan PT Bank Central Asia Tbk), Parwati 
Surjaudaja (Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk), Neny Asriany (Direktur Bisnis PT BNI 
Life Insurance), Hasinah Jusuf (Direktur Legal & Compliance PT Asuransi Allianz Life Indonesia) 
dan Nini Sumohandoyo (Sharia, Government Relations, and Community Investment Director PT 
Prudential Life Assurance). 

Menurut Bram, tidak hanya wanita hebat saja yang dibutuhkan di Indonesia, tapi harus semakin 
banyak wanita-wanita yang bisa menginspirasi baik untuk wanita maupun pria. 

Dikatakan, kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita menjadi fokus banyak negara. Adanya 
Sustainable Development Goals (SDGs), yang salah satu tujuannya adalah mencapai kesetaraan 
gender dan memberdayakan wanita akan membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk 
mencapainya. 

Pembangunan yang berkelanjutan yang berperspektif gender menggunakan beberapa indikator 
di antaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 

Wanita memiliki peran penting dalam dinamika pembangunan, dalam berbagai sektor. 
Keterlibatan wanita dalam berbagai sektoral terlihat menunjukkan tren yang semakin naik. 
Bahkan komitmen dari banyak perusahaan memberikan ruang yang lebih besar untuk wanita, 
khususnya pada posisi-posisi yang strategis. 

"Penghargaan ini diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi pemimpin/founder/direktur 
perempuan di Indonesia untuk mampu merumuskan strategi bisnis dan strategi kebijakan sesuai 
karakteristik dan kekuatan sebagai tokoh wanita menghadapi masalah-masalah di masa krisis 
pandemi Covid-19 ataupun masa pasca pandemi ke depannya," kata Bram saat membuka 
Iconomics Inspiring Women 2021. 

Untuk memilih tokoh Inspiring Women 2021 , Iconomics melakukan proses seleksi. Untuk 
menentukan pemimpin/founder/direktur perempuan yang terpilih, tim riset Iconomics 
melakukan penelitian dan didukung data media monitoring pada periode Januari-Februari 2021. 

Kriteria umum dalam pemilihan pemimpin/founder/direktur perempuan di Indonesia adalah 
wanita dengan warga negara Indonesia; pernah bekerja di industri yang sama/sejenis minimal 
3 tahun; tidak tersangkut kasus hukum atau pelanggaran hukum. 

Sedangkan tokoh wanita yang terpilih dalam award ini ialah wanita yang memiliki kriteria dan 
keunggulan sebagai berikut Pertama, menginspirasi orang lain melalui kerja, ide, dan hasil karya 
serta berprestasi yang diakui secara nasional. 



 

187 
 

Kedua, mampu menunjukkan passion dan komitmen, serta nilai pembeda. Ketiga, berhasil 
menunjukkan kepemimpinan dan kesuksesan selama bertahun-tahun di bidangnya. 

Keempat, dikenal memiliki kepribadian yang menonjol dan memiliki rekam jejak dalam hal 
pengembangan masyarakat. 

Kelima, tokoh yang dikenal luas dan dianggap mampu berkontribusi pada kemajuan proses bisnis 
internal institusinya sehingga berdampak positif bagi kemajuan/profitabilitas bisnis. 

Keenam, dikenal memiliki inovasi atau mendorong perubahan yang dapat mendisrupsi kegiatan 
yang dilakukan sebagai business as usual. Ketujuh, dikenal sebagai tokoh yang memiliki ide baru 
atau pemikiran baru yang berdampak positif bagi bidang kegiatannya baik di lingkungan industri 
atau masyarakat sekitarnya.***. 
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Judul Tahun Ini, Disnakertrans Kabupaten Cirebon Mencatat Ada 6 Kasus 
PMI 

Nama Media bandung.bisnis.com 

Newstrend Kasus PMI 

Halaman/URL https://bandung.bisnis.com/read/20210401/549/1375586/tahun-ini-
disnakertrans-kabupaten-cirebon-mencatat-ada-6-kasus-pmi 

Jurnalis Hakim Baihaqi 

Tanggal 2021-04-01 16:35:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Erry Ahmad Husaeri (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon) 
Sebanyak tiga kasus tengah kami tangani, yakni kasus hilang kontak 

negative - Erry Ahmad Husaeri (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon) 
Mereka yang hilang semoga cepat bisa ketemu kembali 

negative - Roni (NA) Selama delapan tahun sih lancar, termasuk kiriman uang juga. Tetapi 
sekarang anak saya tidak ada kabar sama sekali. Benar-benar khawatir 

neutral - Felayati (NA) Kami rasa majikannya itu hanya memberi janji-janji kosong saja ketika 
adik saya meminta pulang ke kampung halaman. Berharap kepada Pemda Kabupaten Cirebon 
melalui dinas terkait agar bisa membantu proses pemulangan adiknya 

 

Ringkasan 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon mencatat enam 
kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) terjadi sejak awal 2021 hingga saat ini. Kepala 
Disnakertrans Kabupaten Cirebon Erry Ahmad Husaeri menyebutkan dari enam kasus tersebut, 
tiga di antaranya hilang kontak, satu gaji tidak dibayar, satu mengalami kekerasan fisik, dan satu 
permasalahan PMI ilegal. 

 

TAHUN INI, DISNAKERTRANS KABUPATEN CIREBON MENCATAT ADA 6 KASUS PMI 

CIREBON - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon 
mencatat enam kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) terjadi sejak awal 2021 hingga saat ini. 

Kepala Disnakertrans Kabupaten Cirebon Erry Ahmad Husaeri menyebutkan dari enam kasus 
tersebut, tiga di antaranya hilang kontak, satu gaji tidak dibayar, satu mengalami kekerasan 
fisik, dan satu permasalahan PMI ilegal. 
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"Sebanyak tiga kasus tengah kami tangani, yakni kasus hilang kontak," kata Erry di Kabupaten 
Cirebon, Kamis (1/4/2021). 

Saat ini, Disnakertrans Kabupaten Cirebon terus melakukan koordinasi dengan Kementerian 
Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait penyelesaian kasus 
tersebut. 

"Mereka yang hilang semoga cepat bisa ketemu kembali," katanya. 

Sebelumnya, Tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia dari Desa Prajawinangun Kulon, Kecamatan 
Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Felayati (30), dikabarkan hilang kontak selama lima tahun dengan 
pihak keluarga. 

Roni (51), ayah kandung Felayati menyebutkan, anaknya tersebut bekerja di Yordania sebagai 
asisten rumah tangga (ART). Saat ini, Roni bersama anggota keluarga lainnya hanya bisa 
memandangi foto anaknya tersebut. 

Felayati berangkat pada 2008 melalui jasa penyedia tenaga kerja PT Delta Rona Adiguna. 
Terhitung sejak waktu pemberangkatan hingga 2016, TKI tersebut selalu menghubungi keluarga 
untuk memberitahu kabar serta informasi. 

Namun sayang, pada pertengahan 2016 Felayati tidak lagi menghubungi keluarga di Desa 
Prajawinangun Kulon dan nomor majikannya itu selalu mengabaikan panggilan dari keluarga 
pekerja migran tersebut. 

"Selama delapan tahun sih lancar, termasuk kiriman uang juga. Tetapi sekarang anak saya tidak 
ada kabar sama sekali. Benar-benar khawatir," kata Roni di Kabupaten Cirebon, Minggu 
(28/3/2021). 

Kakak kandung Felayati, Sumiah (42), menyebutkan, kalau ia khawatir adiknya tersebut 
mengalami kekerasan fisik atau verbal seperti PMI lainnya. Hal tersebut karena keluarga majikan 
sulit dihubungi oleh pihak keluarga. 

Saat komunikasi terakhir dengan pihak keluarga, kata Sumiah, Felayati beberapa kali berjanji 
kepada keluarga untuk segera pulang karena alasan tidak betah dengan situasi dan kondisi di 
Yordania. 

"Kami rasa majikannya itu hanya memberi janji-janji kosong saja ketika adik saya meminta 
pulang ke kampung halaman. Berharap kepada Pemda Kabupaten Cirebon melalui dinas terkait 
agar bisa membantu proses pemulangan adiknya," katanya. (K45). 
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Judul Berdayakan Masyarakat Desa, Kemnaker dan Kemendes Jalin Kerja 
Sama Dengan UINSA 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Kerjasama Kemnaker dan Kemendes dengan UINSA 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/berdayakan-masyarakat-desa-kemnaker-
dan-kemendes-jalin-kerja-sama-dengan-uinsa 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-04-01 16:26:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap peran perguruan tinggi dalam 
hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di desmigratif dapat diperkuat 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga berharap UINSA mengambil bagian 
dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren dan masyarakat di sekitar 
pesantren, yang notabene berada di desa 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang 
dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA 
dengan Kemnaker 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Adanya kesepahaman bersama antara 
Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi 
komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal keterampilan dalam bekerja atau 
berwirausaha 

neutral - Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi) Karena itu, kami dengan Ibu Ida dari Kemnaker dan UINSA target (Mou) ini adalah 
percepatan, peningkatan ekonomi di desa, penurunan jumlah penganguran, kemudian 
penurunan jumlah stunting, yang pada gilirannya adalah akan tercapainya penurunan jumlah 
kemiskinan yang ada di desa 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel (UINSA) terkait pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. Jalinan kerja 
sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekjen Kemnaker, 
Anwar Sanusi; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendes PDTT, Herlina 
Sulistiyorini, dan Rektor UINSA, Masdar Hilmy di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (1/4/2021). 
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BERDAYAKAN MASYARAKAT DESA, KEMNAKER DAN KEMENDES JALIN KERJA SAMA 
DENGAN UINSA 

, SIDOARJO - Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel (UINSA) terkait pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. 

Jalinan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekjen 
Kemnaker, Anwar Sanusi; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendes PDTT, 
Herlina Sulistiyorini, dan Rektor UINSA, Masdar Hilmy di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (1/4/2021). 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan, ada tiga hal yang akan menjadi kerja sama 
melalui nota kesepahaman tersebut.Pertama, UIN Sunan Ampel dapat memilih Desa-desa Migran 
Produktif (Desmigratif) sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata. 

"Kami berharap peran perguruan tinggi dalam hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di 
desmigratif dapat diperkuat," kata Ida Fauziah. 

Kedua, meningkatkan kompetensi masyarakat desa melalui BLK Komunitas. "Kami juga berharap 
UINSA mengambil bagian dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren dan 
masyarakat di sekitar pesantren, yang notabene berada di desa," ujar Ida Fauziah. 

Kerja sama ketiga yakni perluasan kesempatan kerja. 

Kemnaker bekerja sama dengan UINSA ingin melahirkan entrepreneur atau wirausahawan yang 
menjadi pelaku usaha mikro kecil. 

"Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan 
lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA dengan Kemnaker," ungkap dia. 

Ida Fauziah pun memberikan apresiasi inisiatif UINSA Surabaya atas upaya pemberdayaan 
ketenagakerjaan dan masyarakat desa. Hal tersebut sejalan dengan Tridharma Perguruan 
Tinggi, utamanya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. 

"Adanya kesepahaman bersama antara Kemnaker dengan UINSA Surabaya, pada keahlian vokasi 
sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal 
keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha, " beber politikus PKB itu. 

Pada kesempatan sama, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan dari data yang 
dimilikinya, meskipun angka pengangguran lebih tinggi di kota, tapi jumlah angka kemiskinan 
lebih tinggi di desa dibandingkan di kota. 

Namun demikian, Abdul Halim menyebut, permasalahan utama kemiskinan maupun 
penganguran adalah satu masalah yang saling tergantung karena dependesinya tinggi. 

"Karena itu, kami dengan Ibu Ida dari Kemnaker dan UINSA target (Mou) ini adalah percepatan, 
peningkatan ekonomi di desa, penurunan jumlah penganguran, kemudian penurunan jumlah 
stunting, yang pada gilirannya adalah akan tercapainya penurunan jumlah kemiskinan yang ada 
di desa," jelas dia. 

Sedangkan Rektor UINSA, Masdar Hilmy, berharap melalui nota kesepahaman akan semakin 
memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan dua Kementrian untuk mengisi fungsi yang 
dijalankan oleh Kementerian maupun perguruan tinggi. 

Masdar berpendapat, Kemnaker dan Kemendes PDDT memiliki tugas memberdayakan 
masyarakat dan pengembangan desa tertinggal. Sedangkan UINSA memiliki Tridharma 
perguruan tinggi yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 
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Judul Fakta Larangan Mudik Lebaran 2021, Begini Aturan dan Sanksinya 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sesuai arahan Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat 
menteri, maka ditetapkan mudik ditiadakan tahun 2021 mudik ditiadakan. Untuk himbauan, 
supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent 

 

Ringkasan 

Larangan mudik lebaran 2021 resmi ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan 
pengumuman di situs Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Kemenko PMK) larangan itu berlaku dari 6 -17 Mei 2021. Muhadjir mengungkap urgensi 
larangan mudik lebaran 2021 akan ditentukan masing-masing instansi dan perusahaan. 
Sementara panduan aturan Kemenpan RB tanggung jawab perusahaan, ditetapkan oleh 
Kemnaker yang juga ditetapkan oleh Kemendagri. 

 

FAKTA LARANGAN MUDIK LEBARAN 2021, BEGINI ATURAN DAN SANKSINYA 

Larangan mudik lebaran 2021 resmi ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan 
pengumuman di situs Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Kemenko PMK) larangan itu berlaku dari 6 -17 Mei 2021. 

"Sesuai arahan Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri, maka ditetapkan 
mudik ditiadakan tahun 2021 mudik ditiadakan. Untuk himbauan, supaya tidak bepergian kecuali 
dalam keadaan urgent," kata Menko PMK Muhadjir Effendy. 

Muhadjir mengungkap urgensi larangan mudik lebaran 2021 akan ditentukan masing-masing 
instansi dan perusahaan. Sementara panduan aturan Kemenpan RB tanggung jawab 
perusahaan, ditetapkan oleh Kemnaker yang juga ditetapkan oleh Kemendagri. 

Berikut ini aturan serta sanksi terkait larangan mudik lebaran 2021: 1. Aturan Mudik Lebaran 
2021 Larangan mudik lebaran 2021 berlaku untuk PNS, pegawai BUMN, anggota TNI/Polri, serta 
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seluruh pegawai swasta dan masyarakat Indonesia. Cuti bersama Idul Fitri pada 12 Mei 2021 
tetap dilaksanakan. 

Aturan larangan mudik lebaran 2021 diharapkan bisa memaksimalkan manfaat vaksin massal. 
Mekanisme pergerakan orang dan barang lebih lanjut saat Idul Fitri diatur kementerian atau 
lembaga terkait, bersama MUI dan organisasi keagamaan lainnya. 

2. Sanksi Mudik Lebaran 2021 Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi 
Setiyadi pernah menjelaskan, sanksi larangan mudik lebaran 2021 berdasarkan Undang-undang 
nomor 6 tahun 2018. UU itu juga digunakan saat larangan mudik lebaran 2020. 

Permenhub 25/2020 dalam pasal enam, kendaraan yang akan keluar dan atau masuk wilayah 
dalam Pasal 2 pada tanggal 8-31 Mei 2020 diarahkan kembali ke asal perjalanan dan dikenai 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Selain itu, pada pasal 93 menyatakan, 
pelanggar bisa dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak 
Rp 100 juta. 
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Judul Kemnaker Gandeng Kemendes dan UINSA Berdayakan Desa 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap peran perguruan tinggi dalam 
hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di desmigratif dapat diperkuat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga berharap UINSA mengambil bagian 
dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren dan masyarakat di sekitar 
pesantren, yang notabene berada di desa 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang 
dilakukan oleh UINSA dan akan kita sinergikan lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA 
dengan Kemnaker 

neutral - Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi) Karena itu, kami dengan Ibu Ida dari Kemnaker dan UINSA target ( Mou ) ini 
adalah percepatan, peningkatan ekonomi di desa, penurunan jumlah pengangguran, kemudian 
penurunan jumlah stunting, yang pada gilirannya adalah akan tercapainya penurunan jumlah 
kemiskinan yang ada di desa 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) terkait 
pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. Jalinan kerja sama tersebut ditandai 
dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi , Dirjen 
Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendes PDTT Herlina Sulistiyorini , dan Rektor 
UINSA, Masdar Hilmy di Sidoarjo , Jawa Timur, Kamis, 1 April 2021. 
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KEMNAKER GANDENG KEMENDES DAN UINSA BERDAYAKAN DESA 

INFO BISNIS - Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
(UINSA) terkait pemberdayaan ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. 

Jalinan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekjen 
Kemnaker Anwar Sanusi , Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kemendes PDTT 
Herlina Sulistiyorini , dan Rektor UINSA, Masdar Hilmy di Sidoarjo , Jawa Timur, Kamis, 1 April 
2021. 

Ada tiga hal yang disepakati melalui nota kesepahaman tersebut. Pertama, UIN Sunan Ampel 
dapat memilih Desa-desa Migran Produktif ( Desmigratif ) sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata. 
"Kami berharap peran perguruan tinggi dalam hal ini UINSA, agar empat pilar yang ada di 
desmigratif dapat diperkuat," katanya. 

Poin kedua, meningkatkan kompetensi masyarakat desa melalui BLK Komunitas. "Kami juga 
berharap UINSA mengambil bagian dalam memperkuat dan meningkatkan kompetensi pesantren 
dan masyarakat di sekitar pesantren, yang notabene berada di desa," ujar Ida . 

Kerja sama ketiga, yakni perluasan kesempatan kerja. 

Kemnaker bekerja sama dengan UINSA ingin melahirkan entrepreneur atau wirausahawan yang 
menjadi pelaku usaha mikro kecil. "Selama ini sudah berjalan inkubasi bisnis yang dilakukan oleh 
UINSA dan akan kita sinergikan lebih baik apa yang telah dilakukan oleh UINSA dengan 
Kemnaker ," kata Ida . 

Menaker Ida juga memberikan apresiasi inisiatif UINSA atas upaya pemberdayaan 
ketenagakerjaan dan masyarakat desa. Hal tersebut sejalan dengan Tridharma Perguruan 
Tinggi, utamanya dalam aspek pengabdian masyarakat. 

Dalam kesempatan sama, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan dari data yang 
dimilikinya, meskipun angka pengangguran lebih tinggi di kota, tapi jumlah angka kemiskinan 
lebih tinggi di desa dibandingkan di kota. 

Meski demikian, Abdul Halim menyebut permasalahan kemiskinan maupun pengangguran adalah 
satu masalah yang saling bergantung karena dependensinya tinggi. "Karena itu, kami dengan 
Ibu Ida dari Kemnaker dan UINSA target ( Mou ) ini adalah percepatan, peningkatan ekonomi di 
desa, penurunan jumlah pengangguran, kemudian penurunan jumlah stunting , yang pada 
gilirannya adalah akan tercapainya penurunan jumlah kemiskinan yang ada di desa," katanya. 

Rektor UINSA Masdar Hilmy pun berharap melalui nota kesepahaman ini akan semakin 
memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan kementerian.  
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Judul Diapresiasi karena Sejumlah Program, Kemnaker Terima Merdeka 
Award 2021 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam penanganan Covid-19 ini, kita 
melibatkan perusahaan dan dunia industri. Dalam Program Mang Covid, para peserta bisa 
berkembang menjadi wirausaha mandiri dan pelaku UMKM 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah terus berupaya secara 
maksimal melalui Kemnaker, agar dampak Covid-19 ini bisa diminimalkan. Salah satu upaya yang 
kita luncurkan adalah Mang Covid. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita untuk meminimalkan dampak 
Covid-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Meskipun kita masih dalam kondisi 
pandemi, kita harus menyiapkan tenaga kerja yang pas dan kompeten. Karena saya yakin itu 
sesuatu yang produktif dan bisa menggerakan roda perekonomian Indonesia di masa Covid-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Mudah-mudahan acara seperti ini 
menjadi contoh program apa yang di hati rakyat bisa bisa menjadi inspirasi 

 

Ringkasan 

Sebagai apresiasi pada program yang dikembangkan, sebagai salah satu bentuk respons 
terhadap pandemi Covid-19 , Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) meraih "Merdeka 
Award 2021". Penghargaan ini diraih sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kemnaker 
meluncurkan Program Mang Covid sebagai mitigasi dan penanganan dampak pandemi. 
"Kemnaker mengucapkan terimakasih atas penghargaan Merdeka Award yang telah memberikan 
apresiasi kepada program yang kita kembangkan, sebagai salah satu bentuk respon terhadap 
pandemi Covid-19, " ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menerima penghargaan 
"Merdeka Award 2021", di Jakarta, Rabu (31/3/2021). 
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DIAPRESIASI KARENA SEJUMLAH PROGRAM, KEMNAKER TERIMA MERDEKA 
AWARD 2021 

Sebagai apresiasi pada program yang dikembangkan, sebagai salah satu bentuk respons 
terhadap pandemi Covid-19 , Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) meraih "Merdeka 
Award 2021". Penghargaan ini diraih sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kemnaker 
meluncurkan Program Mang Covid sebagai mitigasi dan penanganan dampak pandemi. 

"Kemnaker mengucapkan terimakasih atas penghargaan Merdeka Award yang telah memberikan 
apresiasi kepada program yang kita kembangkan, sebagai salah satu bentuk respon terhadap 
pandemi Covid-19, " ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menerima penghargaan 
"Merdeka Award 2021", di Jakarta, Rabu (31/3/2021). 

Anwar mengatakan, Mang Covid- merupakan program pelatihan Management Pencegahan 
Covid, atau MangCovid yang memiliki tiga sasaran sekaligus, yaitu pencegahan penularan Covid-
19, penyaluran kerja korban PHK, dan pertolongan bagi kaum disabilitas serta pemberdayaan 
UMKM. 

" Dalam penanganan Covid-19 ini, kita melibatkan perusahaan dan dunia industri. Dalam 
Program Mang Covid, para peserta bisa berkembang menjadi wirausaha mandiri dan pelaku 
UMKM, " katanya. 

Anwar menjelaskan, pandemi Covid-19 memberikan dampak luar biasa di bidang 
ketenagakerjaan. Dari data yang dihimpun, sebanyak 29,2 juta pekerja terdampak pandemi 
Covid-19, mulai dari pekerja yang dirumahkan, hingga pekerja yang ter-PHK. 

"Pemerintah terus berupaya secara maksimal melalui Kemnaker, agar dampak Covid-19 ini bisa 
diminimalkan. Salah satu upaya yang kita luncurkan adalah Mang Covid. Mudah-mudahan ini 
ikhtiar kita untuk meminimalkan dampak Covid-19, " ujarnya. 

Menurut Anwar, Kemnaker memiliki tugas untuk meningkatkan kreatifitas dan keterampilan, 
terutama mendorong wirausahawan baru. 

"Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, kita harus menyiapkan tenaga kerja yang pas dan 
kompeten. Karena saya yakin itu sesuatu yang produktif dan bisa menggerakan roda 
perekonomian Indonesia di masa Covid-19, " katanya. 

Anwar menilai, gagasan anugerah Merdeka Award sangat bermanfaat bagi instansi pemerintah 
maupun swasta dalam rangka merespon pandemi Covid-19. 

"Mudah-mudahan acara seperti ini menjadi contoh program apa yang di hati rakyat bisa bisa 
menjadi inspirasi, " ujarnya. 
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Narasumber 

positive - Anindya Novyan Bakrie (Wakil Ketua Kadin) 2021 kita harus coba agar THR dibayar 
komplit karena bagaimanapun juga karyawan punya keluarga dan membutuhkan untuk 
kelangsungan hidupnya berlangsung apalagi di tengah pandemi 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tadi kita 
dengar dengan jelas dan teman-teman Kadin Provinsi tepuk tangan. Saya rasa itu memang wajar 
kan sudah diberikan kesempatan waktu di 2020 memang sangat berat 

 

Ringkasan 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mendorong para pengusaha untuk 
membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 secara penuh. Kadin juga berupaya agar THR 
tidak dicicil seperti tahun 2020. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
membeberkan sejumlah kebijakan yang akan dilaksanakan Kemnaker pasca terbitnya Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021. Adapun aturan tersebut tentang Pengupahan sebagai 
turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

 

JANJI KADIN: PENGUSAHA AKAN UPAYAKAN THR 2021 DIBAYAR PENUH 

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mendorong para pengusaha 
untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 secara penuh. Kadin juga berupaya agar 
THR tidak dicicil seperti tahun 2020. 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Kadin, Anindya Novyan Bakrie usai mengadakan pertemuan 
dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko 
Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/4/2021). 

"2021 kita harus coba agar THR dibayar komplit karena bagaimanapun juga karyawan punya 
keluarga dan membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya berlangsung apalagi di tengah 
pandemi," ujar Anindya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (1/4/2021). 
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Anindya menambahkan, pembayaran THR menjadi salah satu yang disampaikan Airlangga dalam 
pertemuan tadi. Para Ketua Kadin Provinsi yang ikut pun dipastikannya menyambut baik arahan 
mengenai pembayaran THR secara penuh pada 2021. 

"Tadi kita dengar dengan jelas dan teman-teman Kadin Provinsi tepuk tangan. Saya rasa itu 
memang wajar kan sudah diberikan kesempatan waktu di 2020 memang sangat berat," kata dia. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah 
kebijakan yang akan dilaksanakan Kemnaker pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
36 tahun 2021. Adapun aturan tersebut tentang Pengupahan sebagai turunan dari UU Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

(fai). 
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neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Kami 
meminta komitmen Kadin untuk menyosialisasikan ke pengusaha-pengusaha menjelang Lebaran 
nanti itu THR dibayarkan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Kadin adalah 
mitra pemerintah dan tentu pemerintah menyampaikan hal-hal yang menjadi tantangan ke 
depan perekonomian dan kita meminta agar Kadin optimistis ke depan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan melakukan perumusan kebijakan 
pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat Covid-19, seperti pemberian tunjangan hari 
raya ( THR ) keagamaan tahun 2021 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta komitmen kepada 
pengusaha mengenai pembayaran tunjangan hari raya (THR) menjelang Hari Raya Idul Fitri 
tahun ini. Pernyataan itu disampaikan Airlangga setelah bertemu perwakilan pengurus Kamar 
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. ( Rombongan Kadin Indonesia dalam pertemuan dengan 
Airlangga dipimpin oleh Waketum Kadin Anindya Bakrie dan beberapa ketua Kadin dari berbagai 
wilayah. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah 
kebijakan yang akan dilaksanakan Kemnaker pasca-terbitnya PP Nomor 36 Tahun 2021. PP itu 
tentang pengupahan sebagai turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ( "Kami 
akan melakukan perumusan kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat Covid-
19, seperti pemberian tunjangan hari raya ( THR ) keagamaan tahun 2021," ujar Ida dalam 
Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa(16/3/2021). 
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AIRLANGGA MINTA KADIN SOSIALISASIKAN PEMBAYARAN THR KEPADA 
PENGUSAHA 

Airlangga Minta Kadin Sosialisasikan Pembayaran THR kepada Pengusaha Aditya pratama Kamis, 
01 April 2021 - 13:29 WIB loading. 

Foto/AdityaPratama/MPI JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto meminta komitmen kepada pengusaha mengenai pembayaran tunjangan hari raya 
(THR) menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Pernyataan itu disampaikan Airlangga setelah 
bertemu perwakilan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. ( Rombongan 
Kadin Indonesia dalam pertemuan dengan Airlangga dipimpin oleh Waketum Kadin Anindya 
Bakrie dan beberapa ketua Kadin dari berbagai wilayah. 

"Kami meminta komitmen Kadin untuk menyosialisasikan ke pengusaha-pengusaha menjelang 
Lebaran nanti itu THR dibayarkan," ujar Airlangga di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, 
Kamis (1/4/2021). 

Dalam pertemuan dengan pengurus Kadin, dirinya turut menyampaikan beberapa isu kepada 
pengusaha-pengusaha, seperti tantangan ekonomi ke depan. 

"Kadin adalah mitra pemerintah dan tentu pemerintah menyampaikan hal-hal yang menjadi 
tantangan ke depan perekonomian dan kita meminta agar Kadin optimistis ke depan," kata dia. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah 
kebijakan yang akan dilaksanakan Kemnaker pasca-terbitnya PP Nomor 36 Tahun 2021. PP itu 
tentang pengupahan sebagai turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ( "Kami 
akan melakukan perumusan kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat Covid-
19, seperti pemberian tunjangan hari raya ( THR ) keagamaan tahun 2021," ujar Ida dalam 
Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa(16/3/2021). 

(uka). 
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positive - Hadi Shubhan (dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair)) Jangan sampai 
perusahaan menjadi penumpang gelap dengan memanfaatkan hak pekerja 

negative - Hadi Shubhan (dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair)) Sebenarnya 
larangan mudik ini kan untuk mencegah penyebaran Covid-19, tetapi secara tidak langsung 
larangan itu berimplikasi pada nasib buruh di mana THR-nya diberikan dengan sistem cicil. Jadi, 
relevansi THR tidak sepenting seperti kondisi normal 

negative - Hadi Shubhan (dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair)) Jangan hanya 
menuntut buruh untuk memahami situasi, tetapi pihak perusahaan sendiri tidak transparan dan 
acuh pada nasib buruh 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mengeluarkan surat edaran (SE) bagi 
perusahaan agar bisa mencicil pemberian Tunjangan hari raya (THR) seperti tahun sebelumnya. 
Menanggapi hal itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Dr Hadi Shubhan 
menyebut bahwa secara teknis dan norma SE tersebut telah melanggar peraturan. 

 

THR DICICIL? PERUSAHAAN HARUS TRANSPARAN, JANGAN JADI PENUMPANG 
GELAP 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mengeluarkan surat edaran (SE) 
bagi perusahaan agar bisa mencicil pemberian Tunjangan hari raya (THR) seperti tahun 
sebelumnya. 

Menanggapi hal itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Dr Hadi Shubhan 
menyebut bahwa secara teknis dan norma SE tersebut telah melanggar peraturan. 
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Menurut dia, dalam Permenaker No 6 tahun 2016 telah dituangkan bahwa perusahaan swasta 
harus memberikan hak THR buruh paling lambat adalah H-7 hari raya. 

Selain itu, lanjut dia, adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 36 tahun 2021 yang akan 
memberikan denda lima persen kepada perusahaan apabila terjadi keterlambatan dalam 
pemberian THR. 

"Dengan melihat kondisi krisis di lapangan, yang terpenting adalah bukan buruh dapat THR atau 
tidak, tetapi buruh masih bisa bekerja atau tidak," terang dosen 47 tahun itu. 

Dosen sekaligus Direktur Kemahasiswaan Unair itu menuturkan tidak ada pihak yang 
diuntungkan bahkan bagi perusahaan sendiri, SE itu menjadi diskresi untuk kondisi keuangan. 

Dia menilai pencicilan THR saat masa pandemi bisa dipahami tetapi SE tersebut tidak boleh 
digeneralisasi bagi semua perusahaan. 

Perusahaan yang masih mampu dan memiliki margin dalam laporan keuangannya, harus 
memberikan hak THR buruh sesuai aturan waktu. 

Apabila mengalami krisis atau kerugian, maka bisa dengan sistem cicil. 

"Jangan sampai perusahaan menjadi penumpang gelap dengan memanfaatkan hak pekerja," 
tegasnya. 

Dosen mata kuliah Hukum Perburuhan itu berharap agar buruh bisa memahami SE tersebut 
dengan melihat situasi pandemi saat ini yang merugikan berbagai sektor industri. 

Ditambah lagi, larangan pemerintah untuk melakukan mudik juga menjadikan urgensi THR tidak 
begitu mendesak bagi buruh. 

"Sebenarnya larangan mudik ini kan untuk mencegah penyebaran Covid-19, tetapi secara tidak 
langsung larangan itu berimplikasi pada nasib buruh di mana THR-nya diberikan dengan sistem 
cicil. Jadi, relevansi THR tidak sepenting seperti kondisi normal," jelas dia. 

Meski begitu, Hadi mengimbau perusahaan juga bisa memahami kondisi buruh dengan tetap 
memberikan THR sebagaimana jumlahnya dan dalam bentuk uang. 

"Jangan hanya menuntut buruh untuk memahami situasi, tetapi pihak perusahaan sendiri tidak 
transparan dan acuh pada nasib buruh," ujar Hadi. 

Terakhir, Hadi berharap untuk negara tetap melakukan pengawasan terhadap kondisi setiap 
perusahaan agar penerapan SE itu dapat berjalan efektif. 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kalau kita melihat situasi 
ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi, serta bisa 
memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan yang dibutuhkan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini yang menurut saya menjadi suatu 
tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat pendidikanya tinggi mempunyai akses 
untuk mendapatkan lapangan kerja 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para 
Direktur dan Kepala Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 
2021. Jangan ada lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling 
berkolaborasi dan berkoordinasi 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu 
kita pelajari dan laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita 
hadapi adalah perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas 
menyesuaikan situasi yang terjadi di masyarakat 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyusun kembali strategi penempatan tenaga kerja agar 
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sekretaris 
Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan perkembangan dunia usaha dan industri harus 
diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat agar dapat menyerap tenaga 
kerja secara maksimal. 
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KEMENAKER SUSUN STRATEGI PENEMPATAN TENAGA KERJA 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyusun kembali strategi penempatan tenaga 
kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan perkembangan dunia usaha dan 
industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat agar dapat 
menyerap tenaga kerja secara maksimal. 

"Kalau kita melihat situasi ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita 
hadapi, serta bisa memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan 
yang dibutuhkan," katanya, dikutip dari keterangan resminya, Kamis (1/4/2021). 

Anwar menjelaskan salah satu tantangan bidang penempatan saat ini adalah angka penganggur 
terdidik yang terbilang tinggi. Bahkan dari sisi tingkat pendidikan, pengangguran dengan 
pendidikan tinggi terus bertambah. 

"Ini yang menurut saya menjadi suatu tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat 
pendidikanya tinggi mempunyai akses untuk mendapatkan lapangan kerja," katanya. 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
Suhartono menambahkan tantangan bidang penempatan tenaga kerja semakin kompleks karena 
adanya pandemi Covid-19. Untuk itu, pada 2021, pihaknya akan menitikberatkan pada 3 
kegiatan. 

Pertama , dukungan pemulihan ekonomi nasional. 

Kedua , dukungan program 9 Lompatan Kerja Menteri Ketenagakerjaan. 

Ketiga , dukungan periode keketuaan Menteri Ketenagakerjaan di level Asean. 

"Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para Direktur dan Kepala 
Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 2021. Jangan ada 
lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling berkolaborasi dan 
berkoordinasi," ujarnya. 

Suhartono mengakui saat ini ada perubahan dan penyesuaian dalam penyusunan perencanaan 
dan penganggaran. Tetapi, ia meminta jajarannya untuk tetap mencermati perubahan capaian 
target dan indikator-indikator kinerja pada Rencana Strategis Kemnaker Tahun 2020-2024. 

"Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual , hal-hal baru yang ada perlu kita pelajari dan 
laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita hadapi adalah 
perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas menyesuaikan situasi 
yang terjadi di masyarakat, " katanya. 
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positive - Laksono W Widodo (speech to the United Nations General Assembly) Kebijakan 
investasi dari para pengelola dana publik adalah kebijakan yang independen dan bursa 
menghargai keputusan dari para pengelola/manajer investasi tersebut 

neutral - Laksono W Widodo (speech to the United Nations General Assembly) Silahkan 
ditanyakan ke BPJS TK karena ini bukan data publik yang bisa kami sebarkan ke publik 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) berencana mengurangi porsi saham dalam portofolio 
investasi pengelolaan Jaminan Hari Tua (JHT). Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko 
Cahyono mengatakan, porsi saham dan reksa dana mencapai 23,8 persen dari nilai investasi JHT 
yang dikelola dan porsi ini bakal dikurangi dan dialihkan ke instrumen investasi lain. 

 

BPJS KETENAGAKERJAAN BAKAL PANGKAS INVESTASI SAHAM, BEGINI REAKSI BEI 

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) berencana mengurangi porsi saham dalam 
portofolio investasi pengelolaan Jaminan Hari Tua (JHT). Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro 
Eko Cahyono mengatakan, porsi saham dan reksa dana mencapai 23,8 persen dari nilai investasi 
JHT yang dikelola dan porsi ini bakal dikurangi dan dialihkan ke instrumen investasi lain. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Laksono W 
Widodo mengatakan, pihaknya menghargai keputusan yang dilakukan pihak mana pun 
mengenai kebijakan investasi di pasar modal. 

"Kebijakan investasi dari para pengelola dana publik adalah kebijakan yang independen dan 
bursa menghargai keputusan dari para pengelola/manajer investasi tersebut," ujar Laksono 
dalam keterangan tertulis, Rabu (31/3/2021). 
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Mengenai data transaksi investasi BP Jamsostek di BEI, Laksono menyebut bahwa pihaknya tidak 
bisa membuka data tersebut kepada publik. 

"Silahkan ditanyakan ke BPJS TK karena ini bukan data publik yang bisa kami sebarkan ke 
publik," kata dia. 
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Narasumber 

negative - Okie Ardiastama (Analis Pilarmas Invesntindo Sekuritas) Sentimen dari kebijakan 
tersebut tentu menjadi perhatian pelaku pasar di mana dana kelolaan BPJSTK yang berencana 
keluar dari pasar saham dapat memberikan tekanan pada saham-saham yang dimilikinya 

positive - Okie Ardiastama (Analis Pilarmas Invesntindo Sekuritas) Hal tersebut beriringan 
dengan pemulihan dari kualitas kredit di tahun 2021 dan juga tren dari harga komoditas CPO 
yang masih berpotensi naik hingga kuartal II tahun ini. Tentu itu dapat menjadi trigger terhadap 
membaiknya kinerja emiten 

negative - Ike Widiawati (Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia) Saya rasa BPJSTK tidak akan 
melempas saham yang undervalue dan pergerakan harga stabil serta profitable. Karena, tujuan 
mereka adalah mengurangi risiko fluktuasi kerugian 

negative - Helen (Menteri) Kalau sekarang masih unrealized loss selama tidak dijual 

positive - Helen (Menteri) Volatilitas dalam pasar saham adalah hal yang biasa. Karena itu, sangat 
penting untuk berinvestasi pada saham-saham yang memiliki fundamental baik, market cap 
besar, serta likuid. Sehingga saat pasar saham mulai pulih atau kembali naik, saham tersebut 
umumnya akan pulih 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) atau BPJamsostek berencana memangkas investasi pada saham 
dan reksa dana. Langkah ini dilakukan untuk menekan defisit program jaminan hari tua (JHT) 
yang membuat lembaga ini mencatatkan risiko unrealized loss atau kerugian secara buku. 
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BPJS KETENAGAKERJAAN PANGKAS INVESTASI SAHAM, INI KOMENTAR PARA 
ANALIS 

JAKARTA, - BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) atau BPJamsostek berencana memangkas investasi 
pada saham dan reksa dana. 

Langkah ini dilakukan untuk menekan defisit program jaminan hari tua (JHT) yang membuat 
lembaga ini mencatatkan risiko unrealized loss atau kerugian secara buku. 

Menanggapi rencana ini, Analis Pilarmas Invesntindo Sekuritas Okie Ardiastama 
mengungkapkan, langkah tersebut dapat memberikan tekanan pada harga saham-saham koleksi 
BPJSTK. 

"Sentimen dari kebijakan tersebut tentu menjadi perhatian pelaku pasar di mana dana kelolaan 
BPJSTK yang berencana keluar dari pasar saham dapat memberikan tekanan pada saham-saham 
yang dimilikinya," jelas Okie kepada Kontan.co.id, Rabu (31/3/2021). 

Padahal, saham-saham yang masuk dalam portofolio BPJSTK memiliki bobot yang cukup besar 
ke IHSG. Sehingga, penurunan harga tersebut akan memberi tekanan terhadap pergerakan 
IHSG, di samping sentimen negatif dari domestik maupun global yang telah menyeret IHSG 
selama ini. 

Terlepas dari strategi memangkas investasi di saham, Okie mencermati saham-saham koleksi 
BPJSTK tergolong berfundamental baik. Sehingga diperkirakan, pasar masih akan menyerap 
saham-saham tersebut kalau BPJSTK mengambil keputusan untuk melepasnya. 

Bagi investor dengan strategi jangka panjang, lanjut Okie, momentum penurunan justru bisa 
menjadi momentum melakukan pembelian secara bertahap. Akan tetapi, pergerakan harga 
saham-saham koleksi BPJSTK masih akan tertekan dalam jangka pendek. 

Mengacu pada laporan keuangan BPJSTK tahun 2019, ada beberapa saham dalam portofolio 
BPJSTK yang dianggap masih menarik. 

Dengan asumsi portofolio tersebut belum ada perubahan hingga saat ini, Okie mencermati 
saham-saham yang bergerak di sektor perbankan dan perkebunan cukup atraktif. 

"Hal tersebut beriringan dengan pemulihan dari kualitas kredit di tahun 2021 dan juga tren dari 
harga komoditas CPO yang masih berpotensi naik hingga kuartal II tahun ini. Tentu itu dapat 
menjadi trigger terhadap membaiknya kinerja emiten," jelas Okie lagi. 

Ia pun cenderung merekomendasikan saham BMRI dengan target harga Rp 7.125 per saham, 
BBNI dengan target harga Rp 6.500 per saham, BBRI dengan target harga Rp 5.080 per saham, 
BBCA dengan target harga Rp 34.450 per saham, BBTN dengan target harga Rp 2.010 per 
saham, AALI dengan target harga Rp 11.325 per saham, serta LSIP dengan target harga Rp 
1.425 per saham. 

Sementara itu, Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia Ike Widiawati menyarankan investor 
untuk berinvestasi secara rasional. Saran ini mempertimbangkan, pihak BPJSTK yang juga 
mengambil langkah rasional dengan melepas saham dengan fluktuasi tinggi dan overvalue. 

"Saya rasa BPJSTK tidak akan melempas saham yang undervalue dan pergerakan harga stabil 
serta profitable. Karena, tujuan mereka adalah mengurangi risiko fluktuasi kerugian," jelasnya 
kepada Kontan.co.id, Rabu (31/3/2021). 

Ia pun menyarankan investor untuk menunggu dan mencermati saham-saham yang akhirnya 
dilepas oleh BPJSTK serta besaran nilainya. 
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Kepastian ini, lanjut Ike, juga akan berdampak pada pergerakan IHSG nantinya. Jika BPJSTK 
mempertahankan saham-saham besar dan melepas saham-saham kecil, maka dampak negatif 
ke IHSG tidak terlalu signifikan. 

Analis Philip Sekuritas Helen menambahkan, menurutnya rencana BPJSTK untuk mengurangi 
komposisi kepemilikan di saham akan dilakukan ketika pasar saham mulai pulih. Sehingga 
perusahaan BPJSTK tidak mengalami kerugian yang dalam. 

Sebab, saham-saham yang tadinya unrealized loss berpotensi berubah menjadi realized gain di 
pasar yang mulai pulih. "Kalau sekarang masih unrealized loss selama tidak dijual," imbuhnya 
kepada Kontan.co.id, Rabu (31/3). 

Tidak jauh berbeda dengan Okie, Helen berpendapat, kalaupun BPJSTK nantinya akan 
memangkas kepemilikannya di investasi saham , saham-saham koleksi BPJSTK masih akan 
atarktif. 

Mengingat mayoritas saham berfundamental baik, khususnya yang masuk dalam jajaran indeks 
LQ45. Asal tahu saja, keputusan BPJSTK masuk ke saham-saham LQ45 merupakan suatu 
langkah kehatian-hatian yang sudah dilakukan selama ini. 

"Volatilitas dalam pasar saham adalah hal yang biasa. Karena itu, sangat penting untuk 
berinvestasi pada saham-saham yang memiliki fundamental baik, market cap besar, serta likuid. 
Sehingga saat pasar saham mulai pulih atau kembali naik, saham tersebut umumnya akan pulih," 
tutupnya. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami ingin ada peranan perguruan tinggi di sini 
untuk mengembangkan empat pilar yaitu sosialisasi tata cara kerja ke luar negeri, usaha 
produktif melalui kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), community parenting, dan penguatan 
kelembagaan usaha desa 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena penekanan angka TPT ini membutuhkan 
peranan dari seluruh sektor tidak bisa pemerintah sendiri. Butuh peranan dari perguruan tinggi, 
dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat juga di dalamnya 

 

Ringkasan 

Berupaya mengurangi tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akibat pandemi 
Covid-19, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia hari ini menggelar MoU dengan UINSA 
Surabaya. Penandatanganan nota kesepahaman ini digelar di Hotel Luminor Sidoarjo Kamis 
(1/4/2021). Dikatakan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziah, ada tiga poin kerjasama 
yang dilakukan kementrian dengan UINSA ini. Pertama ialah terkait pengembangan Desa Migran 
Produktif (Desmigratif). 

 

KURANGI TINGGINYA ANGKA PENGANGGURAN, KEMENTERIAN 
KETENAGAKERJAAN GANDENG UINSA 

Sidoarjo - Berupaya mengurangi tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akibat 
pandemi Covid-19, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia hari ini menggelar MoU dengan 
UINSA Surabaya. Penandatanganan nota kesepahaman ini digelar di Hotel Luminor Sidoarjo 
Kamis (1/4/2021). 
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Dikatakan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziah, ada tiga poin kerjasama yang 
dilakukan kementrian dengan UINSA ini. Pertama ialah terkait pengembangan Desa Migran 
Produktif (Desmigratif). 

"Kami ingin ada peranan perguruan tinggi di sini untuk mengembangkan empat pilar yaitu 
sosialisasi tata cara kerja ke luar negeri, usaha produktif melalui kegiatan Tenaga Kerja Mandiri 
(TKM), community parenting, dan penguatan kelembagaan usaha desa," katanya. 

Poin yang kedua dari kerja sama ini ialah melakukan pendampingan pada Balai Latihan Kerja 
(BLK) Komunitas. Dalam hal ini, perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan bekal 
keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas 
dan masyarakat di desa. 

"Lalu poin yang ketiga ialah penguatan pemberdayaan UMKM di desa. UMKM ini menjadi wadah 
paling kuat daya serapnya terhadap tenaga kerja yang ada di desa. Angkatan kerja nasional ini 
lebih banyak di desa. Dari data tahun 2020, dari total jumlah 138 juta angkatan kerja Indonesia, 
44,7 persennya ini di desa. Ini perlu diberdayakan lagi," rincinya. 

Politisi PKB itu menambahkan, untuk ketiga, program ini akan diimplementasikan melalui 
program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang akan diselenggarakan UINSA. Besar harapannya, 
perguruan tinggi dapat memaksimalkan peranannya untuk bisa menekan angkat TPT yang 
semakin tinggi di berbagai wilayah di Indonesia akibat pandemi Covid-19. 

"Karena penekanan angka TPT ini membutuhkan peranan dari seluruh sektor tidak bisa 
pemerintah sendiri. Butuh peranan dari perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, serta 
masyarakat juga di dalamnya," jelasnya. 

(isa/kun). 
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