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Pesangon buat Korban PHK di RPP Cipta Kerja: 19
Kali Gaji

Sentimen : Positif
Ringkasan
Pemerintah terus merampungkan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih terus disosialisasikan
dan disempurnakan.
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang ketenagakerjaan
terus bergulir, salah satu poin dalam RPP ini menyebutkan bahwa karyawan yang kena
PHK akan mendapatkan hak 19 kali gaji. Terdiri dari pesangon dan uang penghargaan
masa kerja. Hal itu diatur dalam pasal 39 dalam RPP ini.
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Ringkasan
Penyempurnaan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
terus bergulir. Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
ketenagakerjaan.
Di dalam RPP itu pemerintah akan mengatur soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih terus
disosialisasikan dan disempurnakan.

PESANGON BUAT KORBAN PHK DI RPP CIPTA KERJA: 19 KALI GAJI
Penyempurnaan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
terus bergulir. Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
ketenagakerjaan.
Di dalam RPP itu pemerintah akan mengatur soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih terus
disosialisasikan dan disempurnakan.
Dilihat detikcom dari laman uu-ciptakerja.go.id, Kamis (4/2/2021), salah satu poin dalam RPP ini
menyebutkan bahwa karyawan yang kena PHK akan mendapatkan hak 19 kali gaji. Terdiri dari
pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
Hal itu diatur dalam pasal 39 dalam RPP ini. Pada ayat 1 pasal tersebut menyebutkan apabila
terjadi PHK, maka pengusaha wajib membayar pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar Uang Pesangon
dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima,"
bunyi pasal 39 ayat 1 yang dikutip detikcom, Kamis (4/2/2021).
Lalu dalam Ayat 2 dijelaskan secara rinci terkait jumlah uang pesangon yang diwajibkan dalam
Ayat 1. Ada 9 poin jumlah pesangon yang ditetapkan berdasarkan waktu kerja. Mulai dari masa
kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan pesangon 1 bulan upah.
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Lalu masa kerja 1 tahun atau lebih namun kurang dari 2 tahun maka mendapatkan pesangon 2
bulan upah. Hingga maksimal dengan masa kerja 8 tahun atau lebih mendapatkan jumlah
pesangon sebesar 9 kali upah. "Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan
upah," bunyi pasal 39 ayat 2 poin.
Kemudian di pasal 39 ayat 3 dijelaskan juga soal jumlah uang penghargaan masa kerja,
perhitungannya menggunakan jumlah masa kerja juga. Mulai dari masa kerja 3 tahun atau lebih
tetapi kurang dari 6 tahun mendapatkan 2 bulan upah.
Kemudian masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun mendapatkan 3 bulan upah.
Lalu, masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun mendapatkan 4 bulan upah.
Paling maksimal masa kerja 24 tahun atau lebih mendapatkan 10 bulan upah.
Jika ditotal dengan perhitungan jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja paling
maksimal, pekerja yang di-PHK bisa mendapatkan 19 kali gaji. Sebanyak 9 kali gaji berupa
pesangon, dan 10 kali gaji sebagai penghargaan masa kerja.
Lalu, pasal 39 ayat 4 juga mengatur uang penggantian hak yang bisa diterima pekerja yang diPHK. Mulai dari uang penggantian cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ada juga
uang pengganti biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana
pekerja diterima bekerja.
Terakhir uang penggantian hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
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positive - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) Koperasi dan UMKM
dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus, sehingga diharapkan pelaku koperasi dan
UMKM dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha
yang tangguh
positive - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) Koperasi dan UMKM
dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus, sehingga diharapkan pelaku koperasi dan
UMKM dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha
yang tangguh.
positive - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) Dalam RPP ini terdapat
beberapa pengaturan bagi koperasi dan UMKM dalam rangka memberikan kepastian hukum,
untuk menjalankan usahanya serta pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM.
agar dapat mengembangkan usahanya
neutral - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) ujar Arief. Kemudahan
lain bagi UMK yang diatur dalam RPP ini adalah perizinan berusaha. UMK nanti diberikan
kemudahan dalam proses perizinan, yaitu UMK yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan,
keselamatan, dan lingkungan akan diproses dalam perizinan tunggal yang terdiri atas perizinan
berusaha, sertifikat jaminan halal dan sertifikat nasional Indonesia

Ringkasan
Rancangan peraturan pemerintah (RPP) sektor koperasi dan UMKM sebagai aturan turunan dari
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dipastikan akan memberikan kemudahan,
pelindungan, dan pengoptimalan pelaksanaan pemberdayaan.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam keterangannya Rabu (3/2)
mengatakan, pengaturan mengenai koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam aturan
turunan atau RPP dari UU CK menjadi substansi yang cukup penting.
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PEMERINTAH BERI KEMUDAHAN PELAKU KOPERASI DAN UMKM
Rancangan peraturan pemerintah (RPP) sektor koperasi dan UMKM sebagai aturan turunan dari
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dipastikan akan memberikan kemudahan,
pelindungan, dan pengoptimalan pelaksanaan pemberdayaan.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam keterangannya Rabu (3/2)
mengatakan, pengaturan mengenai koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam aturan
turunan atau RPP dari UU CK menjadi substansi yang cukup penting.
"Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus, sehingga diharapkan
pelaku koperasi dan UMKM dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat
bertumbuh menjadi usaha yang tangguh." katanya.
Dia mengatakan, penyusunan RPP dalam hal pemberian kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM itu telah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan
UKM sejak Oktober 2020. Pembahasannya juga melibatkan kementerian/lembaga. pemerintah
daerah, asosiasi, pelaku UMKM. gerakan koperasi, dunia pendidikan, serta dunia usaha.
Diuji Publik
Rancangan awal peraturan pemerintah tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan UMKM yang telah selesai disusun tersebut, kemudian diuji publik pada 5 November
2020. untuk mengetahui sejauh mana tingkat penerimaan publik atas ketentuan yang telah
diatur dalam RPP tersebut. Uji publik juga sebagai sarana untuk menerima masukan dan saran
yang lebih mendalam terhadap RPP.
Pada proses selanjutnya. RPP yang telah disempurnakan kemudian pada 17-18 Desember 2020
disosialisasikan kepada pemerintah daerah, asosisasi. pelaku usaha UMKM. dan pelaku koperasi
di beberapa daerah, yaitu Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Banten, dan DKI Jakarta.
Sosialisasi juga dimaksudkan untuk menerima masukan kembali dalam rangka penyempurnaan
terhadap ketentuan yang telah diatur dalam RPP.
"Dalam RPP ini terdapat beberapa pengaturan bagi koperasi dan UMKM dalam rangka
memberikan kepastian hukum, untuk menjalankan usahanya serta pelindungan dan
pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM. agar dapat mengembangkan usahanya," katanya.
Ketentuan tersebut di antaranya kemudahan dalam penyelenggaraan koperasi terkait dengan
pelaksanaan rapat anggota secara daring, serta pelaporan yang dilakukan secara elektonik
maupun manual. Dalam RPP juga diatur mengenai usaha koperasi yang dapat dilaksanakan
sesuai dengan prinsip syariah.
Terkait pelindungan koperasi, diatur pula mengenai bidang usaha yang dapat dilakukan oleh
koperasi serta pemulihan usaha dalam hal terdampak bencana. Pengaturan lain mengenai
koperasi adalah terkait pelaksanaan pemberdayaan koperasi, di antaranya penetapan kebijakan
pemberdayaan koperasi dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, dan keuangan.
'Terkait kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM, pada RPP ini telah diatur mengenai
perubahan kriteria UMKM. sehingga dapat sesuai dengan kondisi terkini. Perubahan kriteria
UMKM saat ini perlu dilakukan, mengingat aturan mengenai kriteria UMKM belum mengalami
perubahan selama 12 tahun, dengan kriteria yang baru, diharapkan pendebitan pemberdayaan
dapat lebih optimal dilaksanakan." ujar Arief.
Kemudahan lain bagi UMK yang diatur dalam RPP ini adalah perizinan berusaha. UMK nanti
diberikan kemudahan dalam proses perizinan, yaitu UMK yang memiliki risiko rendah terhadap
kesehatan, keselamatan, dan lingkungan akan diproses dalam perizinan tunggal yang terdiri atas
5

perizinan berusaha, sertifikat jaminan halal dan sertifikat nasional Indonesia. "Pengaturan
perizinan usaha bagi UMK akan membawa terobosan yang cukup penting, yaitu UMK tidak akan
dikenai biaya untuk mengurus perizinan berusaha dan pemenuhan sertifikat standar." lanjutnya.
Sementara dalam hal pemberdayaan bagi UMKM. diatur mengenai penyelenggaraan basis data
tunggal UMKM, penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha UMKM pada infrastruktur
publik, pengelolaan terpadu UMK. fasilitasi HaKI. jaminan kredit program, pengalokasian 40%
pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah untuk UMK.
"Ada pula soal kemitraan dengan usaha besar, pemberian kemudahan dan insentif, penyediaan
pembiayaan, penciptaan wirausaha baru melalui penyelenggaraan inkubasi, serta dana alokasi
khusus bagi pemerintah daerah," kata Arif.
Rancangan peraturan pemerintah tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan UMKM itu disebutkannya juga telah diharmonisasi dan mengalami pembulatan serta
pemantapan pada 15-21 Januari 2020, dengan Kementerian Hukum dan HAM serta melibatkan
kementerian/lembaga terkait.
Rancangan peraturan pemerintah yang telah selesai dilakukan penghar-monisasian, pembulatan,
dan pemantapan, untuk kemudian pada 29 Januari 2021 telah disampaikan kepada Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian untuk diteruskan kepada Kementerian Sekretariat Negara,
kemudian ditetapkan oleh Presiden. (bn-37)
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Sumbernya dari
pemerintah dan rekomposisi iuran dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan juga
jaminan kematian (JKM)
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Iuran yang dibayar
pemerintah 0,22% dari upah sebulan

Ringkasan
Pemerintah akan membayar iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Program tersebut merupakan program baru yang diatur dalam Undang Undang nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Program tersebut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) sebagai aturan turunan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menerangkan pada saat rapat bersama dengan
Komisi IX mengenai syarat kepesertaan untuk mendapat manfaat tersebut. Peserta harus
terdafatar dalam 4 program manfaat di BP Jamsostek.

BESARAN IURAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP) YANG AKAN DIBAYAR
PEMERINTAH
Pemerintah akan membayar iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Program tersebut merupakan program baru yang diatur dalam Undang Undang nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Program tersebut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) sebagai aturan turunan.
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"Sumbernya dari pemerintah dan rekomposisi iuran dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK)
dan juga jaminan kematian (JKM)," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Anwar Sanusi kepada Kontan.co.id, Kamis (4/2).
Anwar bilang adanya JKP tak mengubah iuran yang dibayar oleh perusahaan. Iuran terkait JKP
akan dibayarkan oleh pemerintah nantinya. "Iuran yang dibayar pemerintah 0,22% dari upah
sebulan," terang Anwar.
Sebelumnya Anwar juga mengungkapkan bahwa nantinya peserta akan mendapatkan manfaat
selama 6 bulan bila terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Besaran manfaat yang akan
diterima sebesar 45% dari upah selama 3 bulan, dan 25% pada bulan berikutnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menerangkan pada saat rapat bersama dengan
Komisi IX mengenai syarat kepesertaan untuk mendapat manfaat tersebut. Peserta harus
terdafatar dalam 4 program manfaat di BP Jamsostek.
Antara lain adalah JKK, JKM, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Selain itu
ketentuan minimal untuk mendapatkan program antara lain masa kepesertaan 24 bulan, masa
iuran 12 bulan, serta membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan.
Selain itu terdapat pula kriteria PHK yang dibatasi untuk mendapat JKP. Peserta yang dapat
menerima JKP bila terkena PHK akibat penggabungan, perampingan, efisiensi, perubahan status
kepemilikan perusahaan.
Kriteria PHK lain yang mendapat JKL adalah PHK karena kerugian, tutup, pailit, serta pengusaha
melakukan kesalahan kepada pekerja. Ada pula PHK yg dikecualikan antara lain Pekerja Kontrak
Waktu Tertentu (PKWT), pensiun, meninggal, dan cacat total.
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neutral - I Nyoman Swandiasa (juru bicara Satgas Covid-19 Kota Mataram) Pekerja Migran
Indonesia asal Kota Mataram tersebut mulai masuk Wisma Nusantara, pada Rabu (3/2). Selama
di lokasi isolasi mereka berada di bawah pengawasan tim kesehatan dari RSUD Kota Mataram
negative - I Nyoman Swandiasa (juru bicara Satgas Covid-19 Kota Mataram) Kalau selama isolasi
mereka tidak ada yang bergejala terhadap kesehatannya, mereka boleh pulang ke rumah
masing-masing
neutral - H Lalu Herman Mahaputra (Direktur Utama RSUD Kota Mataram) Jika sudah tidak ada
masalah, mereka boleh pulang. Ini semata-mata untuk memutus rantai penyebaran Covid-19

Ringkasan
Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan isolasi
terhadap tiga orang pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru datang dari luar negeri di Wisma
Nusantara, Mataram.
"Pekerja Migran Indonesia asal Kota Mataram tersebut mulai masuk Wisma Nusantara, pada
Rabu (3/2). Selama di lokasi isolasi mereka berada di bawah pengawasan tim kesehatan dari
RSUD Kota Mataram," kata juru bicara Satgas Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Swandiasa di
Mataram, Kamis (4/2).

PULANG KE MATARAM, 3 PEKERJA MIGRAN DIISOLASI DI WISMA NUSANTARA
Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan isolasi
terhadap tiga orang pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru datang dari luar negeri di Wisma
Nusantara, Mataram.
"Pekerja Migran Indonesia asal Kota Mataram tersebut mulai masuk Wisma Nusantara, pada
Rabu (3/2). Selama di lokasi isolasi mereka berada di bawah pengawasan tim kesehatan dari
10

RSUD Kota Mataram," kata juru bicara Satgas Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Swandiasa di
Mataram, Kamis (4/2).
Dia mengatakan, isolasi terhadap PMI tersebut dipisahkan dengan isolasi pasien yang
terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala di Hotel Nutana dan Fiz, untuk memudahkan
koordinasi dan penanganan. Alasannya, kata dia, PMI ini tidak sepenuhnya positif Covid-19,
karena untuk sampai ke Kota Mataram mereka sudah mengantongi surat keterangan bebas
Covid-19 dari negara asal. Isolasi PMI di wisma tersebut maksimal lima hari sebagai langkah
antisipasi.
"Kalau selama isolasi mereka tidak ada yang bergejala terhadap kesehatannya, mereka boleh
pulang ke rumah masing-masing," kata I Nyoman Swandiasa.
Sementara Direktur RSUD Kota Mataram dr H Lalu Herman Mahaputra yang dikonfirmasi terkait
dengan pengawasan PMI di Wisma Nusantara, mengatakan untuk pengawasan PMI pihaknya
telah menurunkan timnya bekerjasama dengan puskesmas terdekat. Adapun bentuk
pengawasan yang dilakukan, adalah melakukan skrining terhadap kondisi kesehatan mereka,
agar tidak memaparkan di rumah atau lingkungan sekitar mereka.
"Jika sudah tidak ada masalah, mereka boleh pulang. Ini semata-mata untuk memutus rantai
penyebaran Covid-19," kata dia.
Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Hariadi yang hendak
dikonfirmasi terkait negara asal PMI yang saat ini sedang disolasi, serta potensi penambahan
PMI yang akan pulang, belum dapat dihubungi. Dia menambahkan bahwa hingga Kamis ini
bahwa PMI yang diisolasi di Wisma Nusantara sebanyak tiga orang.
[gil].

11

Judul

Pembangunan Kesehatan dan Pendidikan Perlu Perhatian

Nama Media
Newstrend

Koran Sindo
Pembangunan SDM

Halaman/URL

Pg10

Jurnalis

binti mufarida

Tanggal
Ukuran

2021-02-05 05:30:00
110x254mmk

Warna

Hitam/Putih

AD Value

Rp 92.400.000

News Value

Rp 277.200.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
neutral - Hasto Wardoyo (Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN))
Ini merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan sekaligus juga
meningkatkan pendapatan dan daya saing terhadap negara-negara lain
neutral - Hasto Wardoyo (Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN))
Juga jangan lupa revitalisasi posyandu dengan memanfaatkan dana desa. Juga ada program
1.000 hari kehidupan pertama, yang ini harus didukung oleh semuanya dan juga pendidikan
secara holistik dalam PAUD serta implementasi Peraturan Presiden No 8 Tahun 2017 dengan
penguatan pendidikan karakter
neutral - Hasto Wardoyo (Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN))
Kemudian juga didukung dengan adanya program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), serta pemerataan mutu revitalisasi kurikulum dan revitalisasi SMA serta akreditasi
SMK
positive - Hasto Wardoyo (Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN))
Yang fase kelima adalah pemerintah menyediakan perlindungan sosial, kesehatan, keamanan,
dan kenyamanan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para lansia
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tapi di sisi yang lain jika tidak dikelola dengan
baik dapat menjadi musibah demografi karena dapat mengakibatkan ledakan angka
pengangguran
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Menghadapi kondisi ini kami saat ini telah,
sedang, dan akan terus bekerja keras untuk memastikan orang yang belum bekerja dapat
bekerja dan yang sudah bekerja tetap bekerja. Untuk itu kami telah mempersiapkan berbagai
terobosan besar
neutral - Hasto Wardoyo (Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN))
Tantangan pendidikan. Kualitas pendidikan yang belum merata berdasarkan data Susenas 2017,
penduduk yang berpendidikan tinggi hanya 8,5% dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas
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neutral - Hasto Wardoyo (Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN))
Dunia pendidikan menghadapi tantangan perubahan akibat perkembangan teknologi informasi.
Tentu juga menjadi tantangan tersendiri karena sudah mengubah gaya hidup masyarakat

Ringkasan
Pembangunan kesehatan dan pendidikan serta keluarga menjadi prasyarat mutlak terciptanya
sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian besarnya penduduk produktif bisa
dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan.
Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, komposisi kependudukan saat ini menunjukkan
Indonesia masih dalam masa bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya tahunini.
Menurut dia, data tersebut akan bermanfaat tidak hanya untuk membuat perencanaan di masa
kini, tetapi juga mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bonus demografi bagaikan pisau
bermata dua. Menurut Ida, jika dapat mengelola dengan baik, hal itu akan menjadi berkah
demografi yang sangat penting untuk menopang pembangunan ekonomi.
"Tapi di sisi yang lain jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi musibah demografi karena
dapat mengakibatkan ledakan angka pengangguran," kata Ida kepada KORAN SINDO, Kamis
(28/1).
Pekerjaan rumah pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) produktif
sebenarnya bertambah besar karena Covid-19 juga berdampak pada kelompok usia lain di level
anak-anak dan remaja usia sekolah. Hal ini karena proses pendidikan kelompok ini terganggu
akibat penerapan pembelajaran jarakjauh (PJJ) atau onfline.
Masalah semakin kompleks karena saat penerapan PJJ ternyata tidak semua siswa memililti
akses yang sama akibat keterbatasan gawai maupun jaringan telekomunikasi. Kondisi ini
dikhawatirkan memunculkan fenomena baru berupa lost generation akibat kebutuhan
pendidikannya tidak terpenuhi secara optimal.

PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN PERLU PERHATIAN
JAKARTA - Pembangunan kesehatan dan pendidikan serta keluarga menjadi prasyarat mutlak
terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian besarnya penduduk
produktif bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan.
Pandangan itu disampaikan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Hasto Wardoyo merespons tingginya usia produktif di Tanah Air. Berdasar hasil sensus penduduk
pada 2020, tercatat penduduk Indonesia didominasi usia produktif 15 sampai 64 tahun sekitar
191 juta jiwa. Jumlah usia produktif ini sebesar 70,72% dari total penduduk lndonesia yang
sebanyak 270,2 juta jiwa.
"Ini merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan sekaligus juga
meningkatkan pendapatan dan daya saing terhadap negara-negara lain," kata Hasto dalam
Webinar "Implikasi Hasil Sensus Penduduk 2020 terhadap Kebijakan Pembangunan
Kependudukan" kemarin.
Untuk mencapai harapan tersebut Hasto mengungkapkan perlunya implementasi strategi human
capital life cycle. Untuk mencapainya ada 5 fase siklus yang perlu dipenuhi. Apa saja? Menurut
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Hasto, pertama, pemerintah melakukan penguatan intervensi paket gizi pada ibu hamil dan
balita.
"Juga jangan lupa revitalisasi posyandu dengan memanfaatkan dana desa. Juga ada program
1.000 hari kehidupan pertama, yang ini harus didukung oleh semuanya dan juga pendidikan
secara holistik dalam PAUD serta implementasi Peraturan Presiden No 8 Tahun 2017 dengan
penguatan pendidikan karakter," ungkap Hasto.
Pada fase kedua, pemerintah perlu melakukan upaya pemerataan akses pendidikan. Terutama
adalah pendidikan dasar dan menengah melalui wajib belajar 12 tahun. "Kemudian juga
didukung dengan adanya program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta
pemerataan mutu revitalisasi kurikulum dan revitalisasi SMA serta akreditasi SMK," kata Hasto.
Selanjutnya di faseketiga, perlu upaya pemerataan akses pendidikan tinggi melalui program
Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah dan ada beasiswa LPDP serta revitalisasi pendidikan tinggi
vokasi melalui penggunaan 500 politeknik baru.
Adapun pada fase keempat, pemerintah menyediakan Kartu Prakerja dan program pendidikan
pranikah. "Yang fase ke-limaa dalah pemerintah menyediakan perlindungan sosial, kesehatan,
keamanan, dan kenyamanan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para lansia," papar Hasto.
Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, komposisi kependudukan saat ini menunjukkan
Indonesia masih dalam masa bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya tahunini.
Menurut dia, data tersebut akan bermanfaat tidak hanya untuk membuat perencanaan di masa
kini, tetapi juga mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bonus demografi bagaikan pisau
bermata dua. Menurut Ida, jika dapat mengelola dengan baik, hal itu akan menjadi berkah
demografi yang sangat penting untuk menopang pembangunan ekonomi.
"Tapi di sisi yang lain jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi musibah demografi karena
dapat mengakibatkan ledakan angka pengangguran," kata Ida kepada KORAN SINDO, Kamis
(28/1).
Ida menambahkan, bonus demografi berupa ledakan anak-anak muda usia produktif yang akan
mencapai puncaknya pada 2030 kini mulai terjadi. Berdasarkan data yang dimiliki-nya, sebanyak
2,9 juta anak usia produktif setiap tahun akan masuk kepasar kerja.
Kondisi ini, menurut dia, menjadi tantangan yang tidak ringan di sektor ketenagakerjaan karena
terjadi di saat Indonesia sedang dilanda Covid-19. Pandemi ini juga berdampak sangat dahsyat
pada sektor ketenagakerjaan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan ada puluhan
juta pekerja terdampak dan angka pengangguran melonjak hingga menjadi 9,77 juta orang pada
Agustus tahun lalu.
"Menghadapi kondisi ini kami saat ini telah, sedang, dan akan terus bekerja keras untuk
memastikan orang yang belum bekerja dapat bekerja dan yang sudah bekerja tetap bekerja.
Untuk itu kami telah mempersiapkan berbagai terobosan besar," ucap Ida.
Beberapa terobosan yang dimaksud antara lain dengan memperbaiki program mulai dari hilir
seperti peningkatan skill di balai latihan kerja (BLK), membentuk inkubator-inkubator
kewirausahaan hingga mengembangkan talenta muda berbasis teknologi.
Pekerjaan rumah pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) produktif
sebenarnya bertambah besar karena Covid-19 juga berdampak pada kelompok usia lain di level
anak-anak dan remaja usia sekolah. Hal ini karena proses pendidikan kelompok ini terganggu
akibat penerapan pembelajaran jarak jauh(PJJ) atau onfline.
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Masalah semakin kompleks karena saat penerapan PJJ ternyata tidak semua siswa memililti
akses yang sama akibat keterbatasan gawai maupun jaringan telekomunikasi. Kondisi ini
dikhawatirkan memunculkan fenomena baru berupa lost generation akibat kebutuhan
pendidikannya tidak terpenuhi secara optimal.
Pendidikan Belum Merata
BKKBN mengungkapkan, kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. Buktinya mayoritas
penduduk Indonesia atau sebesar 65%-nya hanya tamatan SMP/sederajat. Adapun penduduk
yang berpendidikan tingginya hanya sebanyak 8,5% dari total penduduk berusia 15 tahun ke
atas.
"Tantangan pendidikan. Kualitas pendidikan yang belum merata berdasarkan data Susenas 2017,
penduduk yang berpendidikan tinggi hanya 8,5% dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas,"
ungkap Hasto.
Selain itu Hasto mengatakan bahwa tingkat kecerdasan anak Indonesia berada pada urutan ke72 dari 78 negara. Masalah memprihatinkan lainnya adalah tingginya angkatan kerja yang
merupakan mantan penderita stunting yang mencapai 54%. "Dunia pendidikan menghadapi
tantangan perubahan akibat perkembangan teknologi informasi. Tentu juga menjadi tantangan
tersendiri karena sudah mengubah gaya hidup masyarakat," sebutnya.
Dia meminta pendidikan Indonesia mampu mempersiapkan SDM yang sanggup bersaing dalam
menghadapi tantangan global. Hal ini tentu harus diiringi dengan penyesuaian penyelenggaraan
dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang mengarah pada digitalisasi.
"Menghadapi era industri 4.0 diperkirakan 757o pekerja melibatkan kemampuan sains dan
teknologi. "Tentu kita harus menyiapkan infrastruktur, baik hard infrastructure maupun soft
infrastructure dan regulasi-regulasi tersebut," kata Hasto. O binti mufarida
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positive - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) Koperasi dan UMKM
dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus, sehingga diharapkan pelaku koperasi dan
UMKM dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha
yang tangguh
positive - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) Dalam RPP ini terdapat
beberapa pengaturan bagi Koperasi dan UMKM dalam rangka memberikan kepastian hukum
untuk menjalankan usahanya serta pelindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM
agar dapat mengembangkan usahanya
neutral - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) Terkait kemudahan,
pelindungan dan pemberdayaan UMKM, pada RPP ini telah diatur mengenai perubahan kriteria
UMKM sehingga dapat sesuai dengan kondisi terkini. Perubahan kriteria UMKM saat ini perlu
dilakukan, mengingat aturan mengenai kriteria UMKM belum mengalami perubahan selama 12
tahun. Dengan kriteria yang baru, diharapkan pendekatan pemberdayaan dapat lebih optimal
dilaksanakan
neutral - Arif Rahman Hakim (Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM) Pengaturan perizinan
usaha bagi UMK akan membawa terobosan yang cukup penting yaitu UMK tidak akan dikenakan
biaya untuk mengurus perizinan berusaha dan pemenuhan sertifikat standar dan/atau izin

Ringkasan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sektor koperasi dan UMKM sebagai aturan turunan dari
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipastikan akan memberikan kemudahan,
pelindungan dan dioptimalkan dalam pelaksanaan pemberdayaan.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam keterangannya
mengatakan pengaturan mengenai koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam aturan
turunan atau RPP dari UU CK menjadi substansi yang cukup penting.
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KEMUDAHAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI PELAKU KOPERASI DAN
UMKM
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sektor koperasi dan UMKM sebagai aturan turunan dari
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipastikan akan memberikan kemudahan,
pelindungan dan dioptimalkan dalam pelaksanaan pemberdayaan.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam keterangannya
mengatakan pengaturan mengenai koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam aturan
turunan atau RPP dari UU CK menjadi substansi yang cukup penting.
"Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus, sehingga diharapkan
pelaku koperasi dan UMKM dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat
bertumbuh menjadi usaha yang tangguh," katanya.
Ia mengatakan, penyusunan RPP dalam hal pemberian kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM itu telah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan
UKM sejak Oktober 2020. Pembahasannya juga melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah
daerah, asosisasi, pelaku UMKM, gerakan koperasi, dunia pendidikan, serta dunia usaha.
Rancangan awal Peraturan Pemerintah tentang kemudahan, pelindungan dan Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM yang telah selesai disusun tersebut, kemudian diuji publik pada 5 November
2020 untuk mengetahui sejauh mana tingkat penerimaan publik atas ketentuan yang telah diatur
dalam RPP tersebut. Uji publik juga sebagai sarana untuk menerima masukan dan saran yang
lebih mendalam terhadap RPP.
Pada proses selanjutnya, RPP yang telah disempurnakan, kemudian pada 17-18 Desember 2020
disosialisasikan kepada pemerintah daerah, asosisasi. pelaku usaha UMKM, dan pelaku koperasi
di beberapa daerah, yaitu Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Banten, dan DKI Jakarta.
Sosialisasi juga dimaksudkan untuk menerima masukan kembali dalam rangka penyempurnaan
terhadap ketentuan yang telah diatur dalam RPP
"Dalam RPP ini terdapat beberapa pengaturan bagi Koperasi dan UMKM dalam rangka
memberikan kepastian hukum untuk menjalankan usahanya serta pelindungan dan
pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM agar dapat mengembangkan usahanya," katanya.
Ketentuan tersebut diantaranya kemudahan dalam penyelenggaraan koperasi terkait dengan
pelaksanaan rapat anggota secara daring serta pelaporan yang dilakukan secara elektonik
maupun manual. Dalam RPP juga diatur mengenai usaha koperasi yang dapat dilaksanakan
sesuai prinsip syariah.
Terkait pelindungan Koperasi, diatur pula mengenai bidang usaha yang dapat dilakukan oleh
koperasi serta pemulihan usaha dalam hal terdampak bencana. Pengaturan lainya mengenai
Koperasi adalah terkait pelaksanaaan pemberdayaan koperasi diantaranya penetapan kebijakan
pemberdayaan koperasi dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran dan keuangan.
Terkait kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan UMKM, pada RPP ini telah diatur mengenai
perubahan kriteria UMKM sehingga dapat sesuai dengan kondisi terkini. Perubahan kriteria
UMKM saat ini perlu dilakukan, mengingat aturan mengenai kriteria UMKM belum mengalami
perubahan selama 12 tahun. Dengan kriteria yang baru, diharapkan pendekatan pemberdayaan
dapat lebih optimal dilaksanakan." ujar Arief.
Kemudahan lain bagi UMK yang diatur dalam RPP ini adalah perizinan berusaha. UMK nantinya
diberikan kemudahan dalam proses perijinan dimana untuk UMK yang memiliki risiko rendah
terhadap kesehatan, keselamatan. dan lingkungan akan diproses dalam perijinan tunggal yang
terdiri dari perijinan berusaha, sertifikat jaminan halal dan sertifikat nasional Indonesia.
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"Pengaturan perizinan usaha bagi UMK akan membawa terobosan yang cukup penting yaitu UMK
tidak akan dikenakan biaya untuk mengurus perizinan berusaha dan pemenuhan sertifikat
standar dan/atau izin," lanjutnya. (Eedar)
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negative - Mardjoko (Ketua KPPI) Dari bukti awal permohonan yang diajukan PT Gunung Raja
Paksi, KPPI menemukan adanya lonjakan jumlah impor produk I dan H section dari baja paduan
lainnya. Selain itu, terdapat indikasi awal mengenai kerugian serius atau ancaman kerugian
serius yang dialami industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor tersebut
neutral - Mardjoko (Ketua KPPI) KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk
mendaftar sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (interested parties) selambat-lam-batnya
15 hari sejak tanggal pengumuman ini

Ringkasan
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memperpanjang penyelidikan untuk
mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard impor produk baja profil
I dan H terhitung mulai 2 Februari 2021. Perpanjangan ini dilakukan setelah mendapat
permohonan dari PT Gunung Raja Paksi Tbk sebagai penghasil produk I dan H section baja
paduan lainnya pada 7 Januari 2021 lalu.
Produk I dan H section baja paduan lainnya terdiri atas dua nomor harmottized system (HS) 8
digit, yaitu ex.7228.70.10 dan ex. 7228.70.90. Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.

KPPI PERPANJANG PENYELIDIKAN SAFEGUARD IMPOR BAJA PROFIL
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memperpanjang penyelidikan untuk
mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard impor produk baja profil
I dan H terhitung mulai 2 Februari 2021. Perpanjangan ini dilakukan setelah mendapat
permohonan dari PT Gunung Raja Paksi Tbk sebagai penghasil produk I dan H section baja
paduan lainnya pada 7 Januari 2021 lalu.
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Produk I dan H section baja paduan lainnya terdiri atas dua nomor harmottized system (HS) 8
digit, yaitu ex.7228.70.10 dan ex. 7228.70.90. Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.
"Dari bukti awal permohonan yang diajukan PT Gunung Raja Paksi, KPPI menemukan adanya
lonjakan jumlah impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya. Selain itu, terdapat
indikasi awal mengenai kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami industri
dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor tersebut," ujar Ketua KPPI Mardjoko dalam
keterangan resmi, Kamis (4/2).
Menurut Mardjoko, kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa
indikator kinerja industri dalam negeri pada 2017---2020. Indikator tersebut antara lain
penurunan keuntungan secara terus menerus yang diakibatkan dari menurunnya volume
produksi dan volume penjualan domestik, penurunan kapasitas terpakai, pengurangan jumlah
tenaga kerja, serta penurunan pangsa pasar industri baja dalam negeri di pasar domestik.
"KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftar sebagai pihak-pihak
yang berkepentingan (interested parties) selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal
pengumuman ini," pungkas Mardjoko. (sny)
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negative - Sekar Gandhawangi (Director of Commercial Client Dell Technologies) Para pekerja
mengharapkan tiga sumber daya teknologi dari perusahaan mereka. Pertama, perangkat
produktivitas sebanyak 42 persen responden. Kedua, jaringan yang stabil sebanyak 39 persen.
Ketiga, akses ke sumber daya internal perusahaan sebesar 32 persen
positive - Heru Sutadi (Pengamat TIK dari ICT Institute) PBB (Perserikatan Bang-sa-Bangsa)
mengatakan bahwa akses internet sudah jadi bagian dari HAM. Untuk itu, negara perlu
menyiapkan internet agar terjangkau semua orang. Karena itu, negara bisa bekerja sama dengan
operator
neutral - Ardi Sutedja (Co-Founder Indonesia Cyber Security Forum) Konsep bring your own
device (bawa perangkatmu sendiri) sudah tak relevan dengan konsep kerja jarak jauh. Ada
ancaman siber yang kompleks

Ringkasan
Sebagian tenaga kerja pun siap dengan kemungkinan kerja jarak jauh (remote working) untuk
jangka panjang. Ini sesuai dengan hasil survei dari Dell Technologies dan Kan-tar, firma riset
global. Survei dilakukan terhadap 7.192 karyawan pada Oktober 2020 di tujuh negara, yakni
Indonesia, Australia, India, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan (negara Asia Pasifik
dan Jepang/APJ). Dari jumlah itu, sebanyak 1.030 responden dari Indonesia.
Hasilnya, 81 persen responden di Indonesia menyatakan siap bekerja jarak jauh untuk jangka
panjang. Sebanyak 55 persen responden merasa perusahaan tempat mereka bekerja
mendukung hal tersebut. Sementara itu, di APJ, ada 81 persen responden siap bekerja jarak
jauh untuk jangka panjang. Sebanyak 46 persen responden APJ menilai perusahaan mendukung
cara itu.
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MEMPERSIAPKAN WFH JANGKA PANJANG
Nyaris setahun sudah mayoritas warga dunia bekerja dari rumah alias "work from home" atau
WFH. Fleksibilitas tempat dan waktu jadi keunggulan bekerja jarak jauh. Pola kerja seperti ini
diperkirakan bakal bertahan setelah pandemi usai.
Sekar Gandhawangi
Sebagian tenaga kerja pun siap dengan kemungkinan kerja jarak jauh (remote working) untuk
jangka panjang. Ini sesuai dengan hasil survei dari Dell Technologies dan Kantar, firma riset
global. Survei dilakukan terhadap 7.192 karyawan pada Oktober 2020 di tujuh negara, yakni
Indonesia, Australia, India, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan (negara Asia Pasifik
dan Jepang/APJ). Dari jumlah itu, sebanyak 1.030 responden dari Indonesia.
Hasilnya, 81 persen responden di Indonesia menyatakan siap bekerja jarak jauh untuk jangka
panjang. Sebanyak 55 persen responden merasa perusahaan tempat mereka bekerja
mendukung hal tersebut. Sementara itu, di APJ, ada 81 persen responden siap bekerja jarak
jauh untuk jangka panjang. Sebanyak 46 persen responden APJ menilai perusahaan mendukung
cara itu.
Kendati siap, ada beberapa hal yang jadi tantangan karyawan. Sebanyak 33 persen responden
Indonesia mengaku khawatir jika kehidupan profesional dan pribadi mereka jadi tercampur.
Kekhawatiran lain mereka adalah stabilitas jaringan internet (32 persen) dan kurangnya interaksi
dengan perusahaan (31 persen).
Dukungan teknologi juga jadi isu besar bagi para pekerja. Hanya 54 persen pekerja di Indonesia
yang setuju perusahaan mereka telah berupaya maksimal menyediakan sumber daya teknologi
yang dibutuhkan. Masih ada 32 persen responden yang menggunakan perangkat pribadi untuk
bekerja.
Ada 41 persen yang sepakat bahwa stabilitas jaringan jadi tantangan terbesar kerja jarak jauh.
Hal ini termasuk koneksi internet. Adapun 28 persen lainnya merasa kesulitan mengakses sumber
daya internal perusahaan dari rumah.
"Para pekerja mengharapkan tiga sumber daya teknologi dari perusahaan mereka. Pertama,
perangkat produktivitas sebanyak 42 persen responden. Kedua, jaringan yang stabil sebanyak
39 persen. Ketiga, akses ke sumber daya internal perusahaan sebesar 32 persen," kata Director
of Commercial Client Dell Technologies di Indonesia dan Filipina Martin Wibisono, dalam
pertemuan daring, Rabu (4/2/2021).
Tantangan jaringan
Stabilitas dan kecepatan jaringan internet harus diakui menjadi tantangan nomor satu pekerja
jarak jauh saat ini. Namun, sayangnya, kecepatan koneksi internet dalam negeri masih rendah.
Menurut lembaga OpenSig-nal pada 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-72 dari 77 negara
dalam hal kecepatan internet 4G. Kecepatan internet 4G di Indonesia maksimal 18,5 megabita
per detik (Mbps), dengan kecepatan rata-rata sebesar 8,6 Mbps. Korea Selatan di peringkat
pertama dengan kecepatan rata-rata 47,1 Mbps.
Pengamat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Heru Sutadi menambahkan, cakupan
internet di Indonesia belum rata. Masih ada 12.500 desa yang belum terhubung dengan internet.
Menghubungkan seluruh wilayah dengan internet jadi penting karena membantu keseharian
masyarakat, khususnya saat pandemi. Banyak aktivitas warga yang kini pindah ke ruang virtual.
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"PBB (Perserikatan Bang-sa-Bangsa) mengatakan bahwa akses internet sudah jadi bagian dari
HAM. Untuk itu, negara perlu menyiapkan internet agar terjangkau semua orang. Karena itu,
negara bisa bekerja sama dengan operator," ujar Heru.
Salah satu upaya pemerintah membangun infrastruktur pendukung adalah melalui proyek Palapa
Ring. Proyek jaringan tulang punggung Palapa Ring Paket Tengah memungkinkan kecepatan
akses internet hingga 30 Mbps (Kompas, 3/1/2019).
Keamanan siber
Tantangan lain yang dihadapi saat bekerja jarak jauh adalah keamanan siber. Hal ini rentan
terjadi ketika pekerja menggunakan perangkat sendiri, seperti laptop dan ponsel, untuk masuk
ke jaringan internal perusahaan.
Ketua Forum Keamanan Siber Indonesia (Indonesia Cyber Security Forum/ICSF) Ardi Sutedja
menilai ini saatnya perusahaan berinvestasi ke teknologi. Perusahaan dinilai perlu menyediakan
perangkat seperti laptop atau ponsel khusus bagi karyawan.
Perangkat itu pun perlu diatur agar terkoneksi secara khusus ke jaringan internal perusahaan.
"Konsep bring your own device (bawa perangkatmu sendiri) sudah tak relevan dengan konsep
kerja jarak jauh. Ada ancaman siber yang kompleks," ujar Ardi.
Ia mengatakan, masih banyak orang yang menggunakan peranti lunak (Software) bajakan.
Banyak juga yang membeli VPN (jaringan pribadi virtual) yang dijual bebas dengan harga murah.
Padahal, keduanya rentan mengandung malware.
Malware tersebut masuk ke perangkat karyawan, kemudian dapat menyusup ke server
perusahaan saat karyawan terhubung. Tak pelak, kebocoran data perusahaan sangat mungkin
terjadi.
Pada Januari-November 2020, Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, Badan Siber dan Sandi
Negara mencatat ada lebih dari 423 juta serangan siber. Serangan siber dengan menggunakan
isu Co-vid-19 yang paling banyak adalah trojan, disusul oleh pengumpulan informasi, serta
penyerangan aplikasi web CKompas, 18/1/2021).
Sementara itu, Polri mencatat ada 4.250 kejahatan siber yang ditangani Bareskrim Polri pada
Januari-November 2020. Kejahatan itu termasuk penipuan daring, penyebaran konten
provokatif, dan akses ilegal. Ada pula modus penyebaran ransomware, malware, dan spam
melalui surat elektronik.
'Tantangan buat perusahaan saat ini adalah investasi perangkat dan jaringan. Selain itu, SDM
perlu dikembangkan agar paham risiko keamanan siber dan pencegahannya. Ini penting karena
taruhan bagi perusahaan adalah keamanan data. Di zaman sekarang, kebocoran data itu sama
dengan isu keamanan nasional karena data adalah intellectual pro-perty," kata Ardi.
Budaya kerja
Selain membangun infrastruktur dan perangkat, budaya kerja pun perlu disusun. Pakar budaya
dan komunikasi digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, mengatakan, budaya kerja
sebelum dan saat pandemi sudah berbeda. Perusahaan perlu menyusun ulang etika kerja,
batasan, hingga jam kerja yang sesuai.
Ini penting agar tiap pekerja menghargai kehidupan ma-sing-masing. Batas antara kehidupan
profesional dan pribadi kerap kabur selama bekerja dari rumah. Menurut dia, tiap orang punya
hak untuk tidak terhubung dengan pekerjaan di luar jam kerja.
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"Orang sering lupa bahwa teknologi hanya alat pembantu. Di balik perangkat dan teknologi
adalah manusia yang punya hak beristirahat dan melakukan hal lain. Kultur manusia adalah
bekerja dengan jam terbatas. Jika itu dilanggar, akan menimbulkan ketidaknyamanan," ujar
Firman
caption;
Sejumlah kantor dan perusahaan menerapkan sistem bekerja dari rumah (WFH) untuk
meminimalkan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Pandemi yang belum berakhir
harus diantisipasi perusahaan dan karyawan dengan menerapkan WFH jangka panjang.
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neutral - Wikan Sakarinto (Dekan Vokasi UGM) Kalau di Jepang itu SMK lamanya 5 tahun. Kalau
kita 4.5 tahun hingga D-2
positive - Wikan Sakarinto (Dirjen Vokasi Kemendikbud) Demi mendapatkan input yang baik
positive - Anton J Supit (perwakilan DUDI) Mari kita gencarkan dan kampanyekan vokasi

Ringkasan
SOSIALISASI program SMK-Di-ploma 2 (D-2) Fast Track (Jalur Cepat) dan peningkatan program
0-3 menjadi D-4 akan digencarkan kepada pengusaha demi memperkuat kolaborasi vokasi
dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Dirjen Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto mengaku akan mengundang 300 perusahaan besar
untuk tujuan itu. Hal tersebut diutarakannya dalam Rapat Koordinasi dan Kick Off Program Ditjen
Pendidikan Vokasi Kemendikbud secara virtual kemarin Dijelaskan Wikan, program SMK-Diploma
2 Jalur Cepat bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang bersifat teknik.
Nantinya, program SMK-Diploma 2 Jalur Cepat yang digunakan di Indonesia akan memadukan
dua sistem dari Jepang dan Jerman. "Kalau di Jepang itu SMK lamanya 5 tahun. Kalau kita 4.5
tahun hingga D-2," ujar mantan Dekan Vokasi UGM itu.

VOKASI SMK-DIPLOMA 2 JALUR CEPAT DAN D-4 AKAN DIPERKUAT
SOSIALISASI program SMK-Di-ploma 2 (D-2) Fast Track (Jalur Cepat) dan peningkatan program
0-3 menjadi D-4 akan digencarkan kepada pengusaha demi memperkuat kolaborasi vokasi
dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Dirjen Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto mengaku akan mengundang 300 perusahaan besar
untuk tujuan itu. Hal tersebut diutarakannya dalam Rapat Koordinasi dan Kick OffProgram Ditjen
Pendidikan Vokasi Kemendikbud secara virtual kemarin Dijelaskan Wikan, program SMK-Diploma
2 Jalur Cepat bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang bersifat teknik.
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Nantinya, program SMK-Diploma 2 Jalur Cepat yang digunakan di Indonesia akan memadukan
dua sistem dari Jepang dan Jerman. "Kalau di Jepang itu SMK lamanya 5 tahun. Kalau kita 4.5
tahun hingga D-2," ujar mantan Dekan Vokasi UGM itu.
Selama 4.5 tahun atau 9 semester itu, jelas Wikan, peserta akan menjalani 6 semester di SMK
dan 3 semester D-2. Selama dua semester terakhir, siswa wajib magang di industri.
Untuk penguatan vokasi di jenjang D-3, Wikan mendorong agar program D-3 ditingkatkan
menjadi D-4 atau sarjana terapan. "Demi mendapatkan input yang baik," sergahnya.
Selama ini, program diploma tiga hanya dilirik calon mahasiswa yang gagal masuk program
sarjana.
Pengusaha Anton J Supit dari perwakilan DUDI mengapresiasi rencana itu. Menurutnya,
sosialisasi tentang vokasi sangat diperlukan agar banyak orang tahu. Salah satu informasi yang
perlu disebarluaskan ialah soal rencana kolaborasi 800 perusahaan di Banten dengan SMK dan
vokasi. "Mari kita gencarkan dan kampanyekan vokasi," sahut Ketua Bidang Peternakan dan
Perikanan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu. (Bay/H-2)
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negative - Andre Manuhutu (Vice President of Growth Job2Go) Para pencari kerja sekarang dapat
mencari lowongan, dari 119 perusahaan dan industri rumahan yang ada di Bekasi dan sekitarnya
secara daring (dalam jaringan/online)
positive - Andre Manuhutu (Vice President of Growth Job2Go) Sektor UMKM menyerap 97 persen
tenaga kerja nasional
neutral - Andre Manuhutu (Vice President of Growth Job2Go) Acara ini diselenggarakan tanpa
dipungut biaya. Dan terbuka untuk umum
neutral - Andre Manuhutu (Vice President of Growth Job2Go) Saat ini, Job2Go telah di-unduh
lebih dari 120 ribu kali. Dan telah melayani lebih dari dua ribu perusahaan di seluruh Indonesia

Ringkasan
PLATFORM rekrutmen digital, Job2Go, tengah berupaya menghubungkan para pencari kerja
dengan perusahaan dan industri rumahan atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di
tengah pandemi ini. Vice President of Growth Job2Go Andre Manuhutu mengatakan, pandemi
Covid-19 telah mengajarkan pada masyarakat dari berbagai lapisan, bahwa pemanfaatan
teknologi digital hal yang imperatif. Karenanya, banyak perusahaan maupun pemerintahan yang
terus berinovasi untuk dapat memfasilitasi para pencari kerja.
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BANTU UMKM CARIKAN SDM
PLATFORM rekrutmen digital, Job2Go, tengah berupaya menghubungkan para pencari kerja
dengan perusahaan dan industri rumahan atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di
tengah pandemi ini.
Vice President of Growth Job2Go Andre Manuhutu mengatakan, pandemi Covid-19 telah
mengajarkan pada masyarakat dari berbagai lapisan, bahwa pemanfaatan teknologi digital hal
yang imperatif.
Karenanya, banyak perusahaan maupun pemerintahan yang terus berinovasi untuk dapat
memfasilitasi para pencari kerja.
Salah satunya, Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, yang berkolaborasi dengan
Job2Go untuk menyerap tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).
"Bersama Dinas Tenaga Kerja Pemkot Bekasi, kami menggelar Online Job Fair Bekasi 2021 pada
21-31 Januari 2021," ujar Andre dalam rilisnya, kemarin.
Pasalnya, masih adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga
membuat agenda Job Fair Kota Bekasi secara tatap muka tertunda.
"Para pencari kerja sekarang dapat mencari lowongan, dari 119 perusahaan dan industri
rumahan yang ada di Bekasi dan sekitarnya secara daring (dalam jaringan/online)," katanya.
Menurut Andre, aplikasi Job2Go semakin memungkinkan terhubungnya pelaku UMKM dengan
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan usaha.
Bila mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di
Bekasi pada 2020 mengalami kenaikan 2,38 persen, menjadi 10,68 persen.
Jumlah tersebut berbeda dengan wilayah lain di Jawa Barat. Di mana Bekasi bertumpu pada
lapangan pekerjaan di sektor formal, yang terkena dampak lebih besar di masa pandemi. "Sektor
UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja nasional," akunya.
Dia berharap melalui acara ini, sektor UMKM semakin kuat. Sehingga dapat menjadi kunci
pemulihan ekonomi nasional. Khususnya, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja.
Para pencari kerja pun hanya perlu membuat akun Job2Go lalu mengakses laman
www.job2go.net/jobfair. "Acara ini diselenggarakan tanpa dipungut biaya. Dan terbuka untuk
umum," imbuhnya.
Selain sebagai platform rekrutmen khusus UMKM, Job2Go juga mengembangkan layanan
terpadu. Antara lain, memudahkan proses pemantauan dan penggajian karyawan, jasa
keuangan dasar untuk para pekerja yang terhubung dengan dompet digital. Serta layanan
pendidikan dan pelatihan terintegrasi.
"Saat ini, Job2Go telah di-unduh lebih dari 120 ribu kali. Dan telah melayani lebih dari dua ribu
perusahaan di seluruh Indonesia," sebutnya. ima
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di anggaran 2021 BSU tidak dialokasikan
karena kami konsentrasi pada program Kartu Prakerja. Jadi, program Kartu Prakerja diteruskan
karena di situ ada insentif, bukan hanya meningkatkan kompetensi
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari data BPS banyak sekali warga terdampak
pandemi, apakah PHK atau dirumahkan. Sebagian besar dirumahkan. dan penghasilannya
berkurang. Berkurangnya penghasilan mulai dari setengah dan 75%, tetapi mereka belum pada
posisi dirumahkan atau PHK
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kini, kami tidak menggunakan skema BSU,
tetapi memanfaatkan program Kartu Prakerja yang ada insentif tetap dilanjutkan karena alokasi
cukup besar hingga Rp20 triliun
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) terang Ida (Media Indonesia. 19/1). Jaminan.
Adapun untuk program Kartu Prakerja, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan
pemerintah menambah Rp10 triliun sehingga totalnya mencapai Rp20 triliun pada 2021.
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) ungkap Menkeu dalam rapat kerja dengan
Komisi XI DPR, Rabu (27/1). Dalam menanggapi penghentian BSU, pengamat kebijakan publik
dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, meminta pemerintah memberikan jaminan
kepada para pekerja agar tidak terkena PHK oleh perusahaan.

Ringkasan
PEMERINTAH sengaja menyetop Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja/buruh yang
memiliki upah di bawah Rp5 juta karena akan fokus pada program Kartu Prakerja dengan
memberikan modal pelatihan dan insentif.
"Di anggaran 2021 BSU tidak dialokasikan karena kami konsentrasi pada program Kartu Prakerja.
Jadi, program Kartu Prakerja diteruskan karena di situ ada insentif, bukan hanya meningkatkan
kompetensi," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, kemarin.
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BSU DISETOP, FOKUS KARTU PRAKERJA
M Iqbal Al Machmudi
iqbal@mediaindonesia.com
PEMERINTAH sengaja menyetop Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja/buruh yang
memiliki upah di bawah Rp5 juta karena akan fokus pada program Kartu Prakerja dengan
memberikan modal pelatihan dan insentif.
"Di anggaran 2021 BSU tidak dialokasikan karena kami konsentrasi pada program Kartu Prakerja.
Jadi, program Kartu Prakerja diteruskan karena di situ ada insentif, bukan hanya meningkatkan
kompetensi," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, kemarin.
Ida melanjutkan, saat ini jumlah seluruh angkatan kerja mencapai 128 juta, sedangkan
pengangguran yang terdampak pandemi sebanyak 2,1 juta.
"Dari data BPS banyak sekali warga terdampak pandemi, apakah PHK atau dirumahkan. Sebagian
besar dirumahkan dan penghasilannya berkurang. Berkurangnya penghasilan mulai dari
setengah dan 75%, tetapi mereka belum pada posisi dirumahkan atau PHK," tambah Ida.
Tahun lalu pemerintah menjalankan sejumlah langkah, di antaranya BSU yang diberikan kepada
pekerja yang memiliki upah di bawah RpS juta per bulan, program Kartu Prakerja, dan
melaksanakan jaring pengaman sosial untuk memberi layanan kepada warga terdampak
pandemi.
"Kini, kami tidak menggunakan skema BSU, tetapi memanfaatkan program Kartu Prakerja yang
ada insentif tetap dilanjutkan karena alokasi cukup besar hingga Rp20 triliun," ujar Menaker.
Sebelumnya, Menteri Ida memaparkan bahwa penyaluran BSU bagi pekerja atau buruh telah
mencapai Rp29.44 triliun atau 98,91% dari anggaran yang dialokasikan (lihat grafik).
Penyaluran BSU dilakukan dalam beberapa tahap, yakni termin I untuk 12.293.134 orang senilai
Rpl4,75 triliun atau 99,51% dan termin II tersalurkan kepada 12.244.169 orang dengan realisasi
anggaran mencapai Rpl4,69 triliun, atau 98,71%.
'Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12.403.896 orang dengan rata-rata gaji Rp3.12
juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima BSU sebanyak 413.649 perusahaan,"
terang Ida (Media Indonesia. 19/1).
Jaminan
Adapun untuk program Kartu Prakerja, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan
pemerintah menambah RplO triliun sehingga totalnya mencapai Rp20 triliun pada 2021.
"Presiden memutuskan anggaran program Kartu Prakerja dinaikkan dua kali lipat. Jadi, tadinya
Rp10 triliun tahun ini
supaya disamakan dengan tahun lalu menjadi Rp20 triliun. Jadi, kami tambahkan Rp10 triliun,"
ungkap Menkeu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (27/1).
Dalam menanggapi penghentian BSU, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti,
Trubus Rahadiansyah, meminta pemerintah memberikan jaminan kepada para pekerja agar tidak
terkena PHK oleh perusahaan.
"Saya khawatir pengangguran menumpuk, kriminalitas dan konflik sosial meningkat. BSU
memudahkan pelaku usaha untuk bernapas. Stimulus itu juga membantu pekerja menyisihkan
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sebagian uang yang diterima untuk kebutuhan lain. Mereka yang menerima gaji di bawah Rp5
juta tidak punya tabungan, hanya untuk bertahan hidup," kata Trubus, kemarin.
Pemerintah, lanjut Trubus, mestinya memanfaatkan pos anggaran lain agar program BSU tetap
berjalan.
Dia mengusulkan besaran BSU dipangkas jika memberatkan keuangan negara. "Tetap
mempertahankan atau dikurangi jumlahnya." (Mir/Medcom.id/Ant/X-3)
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negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Pemerintah ini memberikan sogokan, PHK tak apa-apa toh
ada JKP
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Pemerintah akan membayar iuran dan mengubah komposisi
iuran dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan juga Jaminan Kematian (JKM)

Ringkasan
JAKARTA Satu per satu rancangan peraturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No
11/2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait dengan klaster ketenagakerjaan rampung.
Salah satunya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).
Ada banyak poin menarik dalam RPP ini. Antara lain" korban pemutusan kerja alias PHK akan
mendapat santunan. BP Jamsostek akan membayar santunan bagi korban PHK selama enam
bulan. Perinciannya: korban PHK akan menerima 45% dari penghasilan selama tiga bulan, dan
tiga bulan selaryutkan akan menerima 25% dari penghasilan yang sebelumnya diterima pekerja.

ADA SANTUNAN, PELUANG MUDAH PEBISNIS PUTUSKAN PHK
JAKARTA Satu per satu rancangan peraturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No
11/2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait dengan klaster ketenagakerjaan rampung.
Salah satunya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).
Ada banyak poin menarik dalam RPP ini. Antara lain" korban pemutusan kerja alias PHK akan
mendapat santunan. BP Jamsostek akan membayar santunan bagi korban PHK selama enam
bulan. Perinciannya: korban PHK akan menerima 45% dari penghasilan selama tiga bulan, dan
tiga bulan selaryutkan akan menerima 25% dari penghasilan yang sebelumnya diterima pekerja.
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Syaratnya: pekerja adalah anggota BP Jamsostek aktif. Mereka harus terdaftar dalam empat
program manfaat sekaligus di BP Jamsostek. Yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun.
Kepesertaan pekerja minimal 24 bulan, dan masa iur 12 bulan, serta telah membayar iuran 6
bulan berturut-turut.
RPP ini juga mengatur besarnya iuran untuk JKP sebesar 0,46% dari besaran upah pekerja. Dari
jumlah itu, sekitar 0,22% dari upah bulanan pekerja akan dibayar pemerintah, sisanya hasil
rekomposisi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Meski ada iuran JKP, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi
memastikan pekerja dan perusahaan tak perlu membayar iuran JKP. "Pemerintah akan
membayar iuran dan mengubah komposisi iuran dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan juga Jaminan Kematian (JKM)," katanya ke KONTAN, Kamis (4/2). (lihat tabel).
Pengurangan iuran JKK dan JKM ini juga tak akan mengurangi manfaat yang diterima peserta
bila mengalami risiko kecelakaan kerja maupun mengalami kematian.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat rapat dengan Komisi IX DPR RI belum lama ini
menjelaskan kriteria korban PHK yang bisa mendapatkan JKP adalah jika PHK terjadi akibat
penggabungan, perampingan, efisiensi, perubahan status kepemilikan perusahaan, termasuk
saat perusahaan rugi hingga harus tutup atau pailit serta saat pengusaha melakukan kesalahan
kepada pekerja.
Hanya, Serikat Pekerja tetap menolak aturan ini. Menurut mereka, JKP tidak menyelesaikan
masalah ketenagakerjaan. Pasalnya, pekerja pada dasarnya ingin ada kepastian bisa tetap kerja.
"Pemerintah ini memberikan sogokan, PHK tak apa-apa toh ada JKP," ujar Wakil Ketua
Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Jumisih.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut JKP tidak bisa
dijalankan karena adanya batasan masa kerja. Kata Said, ini artinya UU Cipta Kerja tak
membatasi pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) iku skema ini.
9,77
Jumlah Pengangguran
(periode Agustu, juta jiwa)
Sumber :BPS
7,10 7,07 7,04 7,03
IMI
2020 2019 2018 2017 2016
Poin RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan:
- Peserta JKP adalah pekerja yang berusia belum mencapai usia
54 tahun pada saat mendaftar; dan mempunyai hubungan keria dengan pengusaha dan yang
ikut
program
jaminan
sosial
sekaligus
menjadi
peserta
JKP.
__
_____________________________
- Iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 0,46%
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dari upah sebulan yang bersumber dari iuran yang dibayarkan pemerintah dan sumber
pendanaan JKP.____________ ________
- Iuran JKP yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 0,22%
dari upah sebulan. ________________________________________________
- Sumber pendanaan JKP untuk iuran JKP merupakan rekomposisi
dari iuran program JKK dan JKM, dengan ketentuan iuran JKK dire-komposisi sebesar 0,14% dari
upah sebulan rangenya 0,1% untuk tingkat risiko rendah hingga 1,60% untuk risiko tinggi.
Kemudian iuran JKM direkomposisi 0,10% dari Upah sebulan,sehingga iuran-JKM menjadi
sebesar 0,20% dari Upah sebulan._______________________
- Batas atas upah penghitungan JKP ditetapkan Rp 5 juta.
- Iuran JKP dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data kepesertaan dari BPJS
Ketenagakerjaan.
- Manfaat JKP berupa uang tunai; akses informasi pasar kerja; dan
pelatihan Kerja.___________________________________________________
- Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 (enam) bulan upah denean
ketentuan sebesar 45% dari Upah untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan
berikutnya.
- Manfaat JKP batal jika pekerja pensiun, mengundurkan diri, cacat
total atau meninggal dunia.________________________________________
Sumber: Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Abdul Basith Bardan
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negative - Ricky Ardhi (Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Disnakertrans Cianjur)
Sejak ditambahnya kuota pemohonan AK-1 meningkat cukup tajam yang biasa 50 orang per
hari, saat ini paling sedikit 70 orang per hari. Tidak jarang dalam sehari kuota sudah terpenuhi,
sehingga pengajuan dilakukan keesokan hari
negative - Ricky Ardhi (Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Disnakertrans Cianjur)
Belum banyak perusahaan yang membuka lowongan, namun ada beberapa yang sudah
menyediakan dalam jumlah tidak lebih dari 500 orang pelamar. Sebagian kecil yang mengajukan
permohonan untuk melamar pekerjaan di luar Cianjur
neutral - Ricky Ardhi (Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Disnakertrans Cianjur)
Dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini, semoga pemohon dapat dengan mudah dan belajar
berbagai cara pendaftaran online selama pandemi belum usai. Harapan kami selama pandemi
ini, banyak perusahaan yang membuka lowongan karena tingkat pengangguran meningkat

Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Cianjur, Jawa Barat, masih mencatatkan
tingginya angka pencari kerja selama pandemi COVID-19 yang terlihat dari pengajuan kartu AK1 secara online setiap harinya hingga mencapai 100 orang. Kepala Bidang Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Disnakertrans Cianjur, Ricky Ardhi saat dihubungi Kamis, mengatakan
tingginya angka pencari kerja dalam beberapa pekan terakhir. membuat pihaknya harus
menambah kuota pengajuan kartu AK-1.

DISNAKERTRANS CIANJUR CATAT MASIH TINGGINYA PEMOHON KARTU KERJA
Cianjur - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Cianjur, Jawa Barat, masih
mencatatkan tingginya angka pencari kerja selama pandemi COVID-19 yang terlihat dari
pengajuan kartu AK-1 secara online setiap harinya hingga mencapai 100 orang.
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Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Disnakertrans Cianjur, Ricky Ardhi saat
dihubungi Kamis, mengatakan tingginya angka pencari kerja dalam beberapa pekan terakhir.
membuat pihaknya harus menambah kuota pengajuan kartu AK-1.
"Sejak ditambahnya kuota pemohonan AK-1 meningkat cukup tajam yang biasa 50 orang per
hari, saat ini paling sedikit 70 orang per hari. Tidak jarang dalam sehari kuota sudah terpenuhi,
sehingga pengajuan dilakukan keesokan hari," katanya.
Menurut dia, peningkatan permintaan tersebut disebabkan oleh beberapa perusahaan mulai
membuka lowongan meski dalam jumlah terbatas seperti perusahaan besar di Jalan Raya
Bandung-Cianjur yang banyak diminati pelamar.
"Belum banyak perusahaan yang membuka lowongan, namun ada beberapa yang sudah
menyediakan dalam jumlah tidak lebih dari 500 orang pelamar. Sebagian kecil yang mengajukan
permohonan untuk melamar pekerjaan di luar Cianjur," katanya.
Ia menjelaskan, sejak dua bulan terakhir, pengurusan surat pencari kerja diberlakukan secara
online sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 serta terbatas dengan protokol
kesehatan.
Meski demikian, permohonan secara daring, tambah dia, masih menjadi kendala karena
pengajuan sering mengalami hambatan jaringan, yang membuat laman web sulit terbuka dan
ketidaklancaran pengisian data.
"Dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini, semoga pemohon dapat dengan mudah dan belajar
berbagai cara pendaftaran online selama pandemi belum usai. Harapan kami selama pandemi
ini, banyak perusahaan yang membuka lowongan karena tingkat pengangguran meningkat,"
katanya.

39

Judul

Kabar Buruk bagi Pekerja Pengharap BLT Gaji, Pemerintah
Meniadakan, Tapi Tetap Ada Kabar Baik

Nama Media

jabar.tribunnews.com

Newstrend
Halaman/URL

Santunan Pegawai Swasta
https://jabar.tribunnews.com/2021/02/04/kabar-buruk-bagi-pekerjapengharap-blt-gaji-pemerintah-meniadakan-tapi-tetap-ada-kabar-baik

Jurnalis

Giri

Tanggal

2021-02-04 22:52:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Narasumber
negative - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan)
Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah
positive - Rahayu Puspasari (Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan)
Adanya perlindungan sosial untuk kelompok 40 persen terbawah. Kayak subsidi bantuan
langsung tunai (BLT) desa, sembako, ini masih ada
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu. Sementara memang
di APBN 2021 tidak dialokasikan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya
positive - Sri Mulyani (Menkeu) Tujuannya mendorong daya beli, memenuhi impor bahan baku
produksi untuk sektor yang masih terdampak pandemi Covid-19, membantu arus kas perusahaan
agar kembali melakukan aktivitas usaha
neutral - Sri Mulyani (Menkeu) Untuk kebijakan insentif fiskal, kami akan dorong pertumbuhan
ekonomi dan kegiatan dunia usaha dengan memberikan insentif perpajakan untuk memperbaiki
dan dukung peningkatan iklim investasi kondusif

Ringkasan
Kabar buruk bagi Anda para pekerja yang berharap tetap mendapatkan subsidi gaji di tahun
2021. Pada 2020, karyawan yang bergaji di bawah Rp 5 juta mendapat subsidi selama empat
bulan, masing-masing Rp 600 ribu. Subsidi itu diberikan per dua bulan. Artinya pekerja menerima
Rp 1,2 juta per pencairan. Namun, pemerintah tak lagi melanjutkan program itu. Pemerintah tak
lagi menganggarkan subsidi upah.
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KABAR BURUK BAGI PEKERJA PENGHARAP BLT GAJI, PEMERINTAH MENIADAKAN,
TAPI TETAP ADA KABAR BAIK
TRIBUNJAABR.ID, JAKARTA - Kabar buruk bagi Anda para pekerja yang berharap tetap
mendapatkan subsidi gaji di tahun 2021.
Pada 2020, karyawan yang bergaji di bawah Rp 5 juta mendapat subsidi selama empat bulan,
masing-masing Rp 600 ribu. Subsidi itu diberikan per dua bulan.
Artinya pekerja menerima Rp 1,2 juta per pencairan. Namun, pemerintah tak lagi melanjutkan
program itu. Pemerintah tak lagi menganggarkan subsidi upah.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, membenarkan
sekaligus menegaskan, tahun ini program pemerintah berupa bantuan subsidi upah atau gaji
(BSU) tidak berlanjut.
Hal ini menjawab rencana dari serikat pekerja yang akan menyurati Presiden Joko Widodo,
meminta agar program subsidi gaji dilanjutkan.
"Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Rabu
(3/2/2021).
Dia menjelaskan, anggaran negara yang dipersiapkan tahun ini hanya diperuntukkan jaringan
perlindungan sosial untuk golongan masyarakat 40 persen terbawah.
"Adanya perlindungan sosial untuk kelompok 40 persen terbawah. Kayak subsidi bantuan
langsung tunai (BLT) desa, sembako, ini masih ada," ujarnya.
Hal senada diucapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
Dia bilang, BSU untuk 2021 tidak mendapatkan jatah alokasi dari APBN 2021.
Meski begitu, pihaknya masih menantikan kelanjutan dari program bantuan subsidi upah
tersebut dari Menko bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.
"Kami masih menunggu. Sementara memang di APBN 2021 tidak dialokasikan," ucap Ida di
Jakarta, Senin (1/2/2021).
Ida menjelaskan, program bantuan subsidi upah ini pasti akan berlanjut asalkan tergantung dari
situasi dan kondisi perekonomian nasional tahun ini.
"Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya," kata Menteri jebolan dari Politisi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Selain kabar buruk dihapusnya insentif upah, ada juga kabar baiknya. Kebijakan insentif pajak
berupa pembebasan pajak karyawan tetap dilanjutkan pada tahun 2021 ini.
Artinya, gaji yang diterima para pekerja bisa bertambah lantaran tidak dipotong pajak.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari
program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, terutama untuk masyarakat terdampak
pandemi Covid-19.
Ia memaparkan, pembebasan pajak karyawan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 21
menggunakan mekanisme ditanggung pemerintah (DTP).
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Pembebasan pajak ini berlaku bagi pegawai dengan penghasilan bruto di bawah Rp 200 juta per
tahun sesuai klasifikasi, sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Tujuannya mendorong daya beli, memenuhi impor bahan baku produksi untuk sektor yang
masih terdampak pandemi Covid-19, membantu arus kas perusahaan agar kembali melakukan
aktivitas usaha," terang Sri Mulyani dikutip dari Kontan, Rabu (3/2/2021).
"Untuk kebijakan insentif fiskal, kami akan dorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan dunia
usaha dengan memberikan insentif perpajakan untuk memperbaiki dan dukung peningkatan
iklim investasi kondusif," kata dia lagi.
Dengan demikian, karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan
teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta pada sektor-sektor ini akan mendapatkan
penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja, tetapi diberikan
secara tunai kepada pegawai.
Sedangkan pemberi kerja yang mendapatkan fasilitas ini wajib menyampaikan laporan bulanan
realisasi PPh Pasal 21 DTP.
Kebijakan pembebasan pajak karyawan berlaku pada perusahaan yang bergerak di salah satu
dari 1.062 bidang industri tertentu pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan
impor tujuan ekspor (KITE) dan pada perusahaan di kawasan berikat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat ada 12.062 perusahaan yang mengajukan keringanan
pajak karyawan pada April 2020.
Namun, dari jumlah tersebut, hanya 9.610 perusahaan yang disetujui untuk mendapatkan
keringanan dalam membayarkan PPh Pasal 21, sedangkan 2.452 sisanya ditolak. (.
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Sumbernya dari
pemerintah dan rekomposisi iuran dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan juga
jaminan kematian (JKM)
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Iuran yang dibayar
pemerintah 0,22 persen dari upah sebulan

Ringkasan
Pemerintah akan membayar iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Program tersebut merupakan
program baru yang diatur dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Program tersebut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan
turunan.

PEMERINTAH AKAN BAYAR IURAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN, BERAPA
BESARANNYA?
JAKARTA, - Pemerintah akan membayar iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Program tersebut merupakan program baru yang diatur dalam Undang Undang nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Program tersebut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) sebagai aturan turunan.
"Sumbernya dari pemerintah dan rekomposisi iuran dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK)
dan juga jaminan kematian (JKM)," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Anwar Sanusi kepada Kontan.co.id, Kamis (4/2/2021).
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Anwar bilang adanya JKP tak mengubah iuran yang dibayar oleh perusahaan. Iuran terkait JKP
akan dibayarkan oleh pemerintah nantinya.
"Iuran yang dibayar pemerintah 0,22 persen dari upah sebulan," terang Anwar.
Sebelumnya Anwar juga mengungkapkan bahwa nantinya peserta akan mendapatkan manfaat
selama 6 bulan bila terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Besaran manfaat yang akan
diterima sebesar 45 persen dari upah selama 3 bulan, dan 25 persen pada bulan berikutnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menerangkan pada saat rapat bersama dengan
Komisi IX mengenai syarat kepesertaan untuk mendapat manfaat tersebut. Peserta harus
terdafatar dalam 4 program manfaat di BP Jamsostek.
Antara lain adalah JKK, JKM, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Selain itu
ketentuan minimal untuk mendapatkan program antara lain masa kepesertaan 24 bulan, masa
iuran 12 bulan, serta membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan.
Selain itu terdapat pula kriteria PHK yang dibatasi untuk mendapat JKP. Peserta yang dapat
menerima JKP bila terkena PHK akibat penggabungan, perampingan, efisiensi, perubahan status
kepemilikan perusahaan.
Kriteria PHK lain yang mendapat JKL adalah PHK karena kerugian, tutup, pailit, serta pengusaha
melakukan kesalahan kepada pekerja. Ada pula PHK yg dikecualikan antara lain Pekerja Kontrak
Waktu Tertentu (PKWT), pensiun, meninggal, dan cacat total.
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pemerintah akan bayar iuran Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP), ini besarannya.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan terus mengembangkan jurusan
pertanian di beberapa BLK untuk tanaman obat dan kosmetik, dalam kerjasama dengan PT
Martha Tilaar
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerjasama dengan Martha Tilaar Group ini
bukan yang baru. Sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan beberapa kerjasama. Berupa
upgrading bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, pelatihan calon kompetitif ASEAN
Skills Competition (ASC) dan pelatihan bagi keluarga Serikat /Buruh
positive - Martha Tilaar (Pendiri Martha Tilaar Group) Kalau kita bisa bekerja bersama,
berpartisipasi dalam pendidikan, dalam pertanian, itu akan lebih cepat daripada sendiri- sendiri.
Kalau sudah bersatu, maka kita bisa lebih cepat maju
neutral - Martha Tilaar (Pendiri Martha Tilaar Group) Kekayaan alam kita luar biasa,kebudayan
luar biasa, SDM juga. Tapi jika tidak terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah dengan negara
negara lain

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Ditjen Binalattas menggandeng Martha Tilaar
Group, untuk mengembangkan pelatihan kerja jurusan pertanian. Di beberapa Balai Latihan
Kerja (BLK), terutama untuk menghasilkan produk obat dan kosmetik. "Kami akan terus
mengembangkan jurusan pertanian di beberapa BLK untuk tanaman obat dan kosmetik, dalam
kerjasama dengan PT Martha Tilaar," ungkap Menaker Ida Fauziyah saat ngunjungi Kampung
Djamu Organik Martha Tilaar di Cikarang-Bekasi- Jawa Barat, Rabu (31/ 2).
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KEMNAKER KERJASAMA MARTHA TILAAR GROUP KEMBANGKAN PRODUK OBAT
DAN KOSMETIK
Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Ditjen Binalattas menggandeng
Martha Tilaar Group, untuk mengembangkan pelatihan kerja jurusan pertanian. Di beberapa
Balai Latihan Kerja (BLK), terutama untuk menghasilkan produk obat dan kosmetik. "Kami akan
terus mengembangkan jurusan pertanian di beberapa BLK untuk tanaman obat dan kosmetik,
dalam kerjasama dengan PT Martha Tilaar," ungkap Menaker Ida Fauziyah saat ngunjungi
Kampung Djamu Organik Martha Tilaar di Cikarang-Bekasi- Jawa Barat, Rabu (31/ 2).
Menurut Menaker, pengembangan jurusan tersebut karena saat ini masyarakat sangat butuh
imunitas dengan minum ramuan herbal untuk melawan pandemi. Sehingga nantinya, hasil
pelatihan kerja yang menghasilkan produk obat-obatan herbal maupun untuk bahan dasar
kosmetik.
Kemnaker juga bekerjasama dengan Martha Tilaar untuk meningkatkan kompetensi SDM di 5
destinasi wisata. Salah satu jurusan ya adalah penata rias, salon, Spa terapis dll. Nantinya
diperluas lagi, yakni jurusan hospitaly yang terdapa di beberapa BLK milik Kemnaker. "Kerjasama
dengan Martha Tilaar Group ini bukan yang baru. Sebelumnya kedua belah pihak telah
melakukan beberapa kerjasama. Berupa upgrading bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja
Swasta, pelatihan calon kompetitif ASEAN Skills Competition (ASC) dan pelatihan bagi keluarga
Serikat /Buruh," papar Ida Fauziyah.
Pendiri Martha Tilaar Group, ibu Martha Tilaar menyatakan pentingnya ber-empati sinergi antara
pemerintah dan pengusaha. Kerjasama seperti ini akan membuat Indonesia lebih cepat menjadi
negara maju. "Kalau kita bisa bekerja bersama, berpartisipasi dalam pendidikan, dalam
pertanian, itu akan lebih cepat daripada sendiri- sendiri. Kalau sudah bersatu, maka kita bisa
lebih cepat maju," ujar Martha Tilaar.
Disebutkan, Indonesia memiliki kekayaan alam dan SDM yang luar biasa. Kekayaan yang ada,
sangat potensial untuk menjadikan Indonesia negara maju. Oleh karena itu,kekayaan yang
dimiliki harus dikelola dengan baik. "Kekayaan alam kita luar biasa,kebudayan luar biasa, SDM
juga. Tapi jika tidak terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah dengan negara negara lain,"
imbuh Martha Tilaar. [ira].
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positive - Audrine Kosijungan (Peneliti CIPS) Bantuan subsidi upah sangat relevan dan
diharapkan mampu mendorong konsumsi dan membantu menggerakkan perekonomian. Para
penerima bantuan ini termasuk kelompok yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi

Ringkasan
Pemerintah memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 tidak dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. Merespon hal tersebut, Peneliti dari
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyebut, penghapusan
BSU dikhawatirkan memperlambat laju perekonomian nasional. Dalam kajian CIPS, pemberian
bantuan kepada para pekerja menunjukkan jika selain sektor usaha, para pekerja mampu
menopang sektor-sektor ekonomi yang rentan secara finansial di tengah pandemi Covid-19.

BLT GAJI KARYAWAN DIHENTIKAN BISA PERLAMBAT EKONOMI, NIH SEBABNYA
JAKARTA - Pemerintah memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 tidak dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. Merespon hal tersebut,
Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyebut,
penghapusan BSU dikhawatirkan memperlambat laju perekonomian nasional.
Dalam kajian CIPS, pemberian bantuan kepada para pekerja menunjukkan jika selain sektor
usaha, para pekerja mampu menopang sektor-sektor ekonomi yang rentan secara finansial di
tengah pandemi Covid-19.
Jika berkurangnya ataupun menghilangnya besaran upah yang mereka terima akan berdampak
pada tingkat konsumsi masyarakat. Dimana, kontribusi konsumsi masyarakat lebih dari 50
persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

47

"Bantuan subsidi upah sangat relevan dan diharapkan mampu mendorong konsumsi dan
membantu menggerakkan perekonomian. Para penerima bantuan ini termasuk kelompok yang
terdampak cukup signifikan oleh pandemi," katanya, Kamis (4/2/2021).
Menurutnya, dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang saat ini masih terdampak oleh
pandemi, pemberian bantuan subsidi upah masih sangat rasional mengingat banyaknya sektor
usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan akibat adanya pembatasan yang dilakukan
pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru saja
menghentikan bantuan subsidi upah untuk para pekerja atau buruh. Program ini tidak lagi
mendapatkan alokasi anggaran pada APBN 2021.
Bantuan subsidi upah ini diluncurkan pada 27 Agustus 2020 lalu dan ditujukan kepada 15,7 juta
pekerja dengan jumlah sebesar Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu 4 bulan.
Sasaran utama dari program Bantuan Subsidi Upah ini adalah para pekerja yang gajinya berada
di bawah Rp5 juta. Syarat lainnya ialah, mereka yang berhak mendapatkan subsidi ini harus
terdaftar dalam skema BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020. (akr).
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positive - Audrine Kosijungan (Peneliti CIPS) Bantuan subsidi upah sangat relevan dan
diharapkan mampu mendorong konsumsi dan membantu menggerakkan perekonomian. Para
penerima bantuan ini termasuk kelompok yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi

Ringkasan
Pemerintah memastikan BLT subsidi gaji tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. Merespon hal tersebut, Peneliti dari Center for Indonesian
Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyebut, penghapusan bantuan tersebut
dikhawatirkan fundamental perekonomian nasional akan semakin rapuh di tengah masih
tingginya angka kasus positif Covid-19. Dalam kajian CIPS, pemberian bantuan kepada para
pekerja menunjukkan jika selain sektor usaha, para pekerja mampu menopang sektor-sektor
ekonomi yang rentan secara finansial di tengah pandemi Covid-19. Jika berkurangnya ataupun
menghilangnya besaran upah yang mereka terima akan berdampak pada tingkat konsumsi
masyarakat. Dimana, kontribusi konsumsi masyarakat lebih dari 50 persen terhadap produk
domestik bruto (PDB).

BLT SUBSIDI GAJI DISETOP, EKONOMI RI BISA RAPUH SERAPUH HATIMU
JAKARTA - Pemerintah memastikan BLT subsidi gaji tidak dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. Merespon hal tersebut, Peneliti dari
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyebut, penghapusan
bantuan tersebut dikhawatirkan fundamental perekonomian nasional akan semakin rapuh di
tengah masih tingginya angka kasus positif Covid-19.
Dalam kajian CIPS, pemberian bantuan kepada para pekerja menunjukkan jika selain sektor
usaha, para pekerja mampu menopang sektor-sektor ekonomi yang rentan secara finansial di
tengah pandemi Covid-19. Jika berkurangnya ataupun menghilangnya besaran upah yang
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mereka terima akan berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat. Dimana, kontribusi
konsumsi masyarakat lebih dari 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Bantuan subsidi upah sangat relevan dan diharapkan mampu mendorong konsumsi dan
membantu menggerakkan perekonomian. Para penerima bantuan ini termasuk kelompok yang
terdampak cukup signifikan oleh pandemi," katanya, Kamis (4/2/2021).
Menurutnya, dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang saat ini masih terdampak oleh
pandemi, pemberian bantuan subsidi upah masih sangat rasional mengingat banyaknya sektor
usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan akibat adanya pembatasan yang dilakukan
pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan baru saja menghentikan
bantuan subsidi upah untuk para pekerja atau buruh. Program ini tidak lagi mendapatkan alokasi
anggaran pada APBN 2021. Bantuan subsidi upah ini diluncurkan pada 27 Agustus 2020 lalu dan
ditujukan kepada 15,7 juta pekerja dengan jumlah sebesar Rp 600.000 per bulan untuk jangka
waktu 4 bulan.
Sasaran utama dari program Bantuan Subsidi Upah ini adalah para pekerja yang gajinya berada
di bawah Rp5 juta. Syarat lainnya ialah, mereka yang berhak mendapatkan subsidi ini harus
terdaftar dalam skema BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020. (nng).
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Sumbernya dari
pemerintah dan rekomposisi iuran dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan juga
jaminan kematian (JKM)
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Iuran yang dibayar
pemerintah 0,22% dari upah sebulan

Ringkasan
Pemerintah akan membayar iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Program tersebut merupakan
program baru yang diatur dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Program tersebut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan
turunan.

PEMERINTAH AKAN BAYAR IURAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP), INI
BESARANNYA
Pemerintah akan membayar iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Program tersebut merupakan program baru yang diatur dalam Undang Undang nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Program tersebut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) sebagai aturan turunan.
"Sumbernya dari pemerintah dan rekomposisi iuran dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK)
dan juga jaminan kematian (JKM)," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Anwar Sanusi kepada Kontan.co.id, Kamis (4/2).
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Anwar bilang adanya JKP tak mengubah iuran yang dibayar oleh perusahaan. Iuran terkait JKP
akan dibayarkan oleh pemerintah nantinya. "Iuran yang dibayar pemerintah 0,22% dari upah
sebulan," terang Anwar.
Sebelumnya Anwar juga mengungkapkan bahwa nantinya peserta akan mendapatkan manfaat
selama 6 bulan bila terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Besaran manfaat yang akan
diterima sebesar 45% dari upah selama 3 bulan, dan 25% pada bulan berikutnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menerangkan pada saat rapat bersama dengan
Komisi IX mengenai syarat kepesertaan untuk mendapat manfaat tersebut. Peserta harus
terdafatar dalam 4 program manfaat di BP Jamsostek.
Antara lain adalah JKK, JKM, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Selain itu
ketentuan minimal untuk mendapatkan program antara lain masa kepesertaan 24 bulan, masa
iuran 12 bulan, serta membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan.
Selain itu terdapat pula kriteria PHK yang dibatasi untuk mendapat JKP. Peserta yang dapat
menerima JKP bila terkena PHK akibat penggabungan, perampingan, efisiensi, perubahan status
kepemilikan perusahaan.
Kriteria PHK lain yang mendapat JKL adalah PHK karena kerugian, tutup, pailit, serta pengusaha
melakukan kesalahan kepada pekerja. Ada pula PHK yg dikecualikan antara lain Pekerja Kontrak
Waktu Tertentu (PKWT), pensiun, meninggal, dan cacat total.
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negative - Thalib (Pekerja migran) Berharap perusahaan masih membayarkan gaji yang belum
dibayarkan
neutral - Thalib (Pekerja migran) Kalau saya teken kontrak itu digaji US$ 300 per bulan
negative - Thalib (Pekerja migran) Cuma Rp 5 juta uang yang dikirim ke Jakarta untuk tiket dan
pengurusan dokumen seperti paspor
neutral - Thalib (Pekerja migran) Tanggal 5 September teken kontrak, berangkat Jakarta ke Fiji
neutral - Thalib (Pekerja migran) Pas di Yon Yu, aman semua. Kapten yang urus semua. Gaji
dan asuransi itu, malah kaptennya bilang, dia berani jamin kalau ada apa-apa,dia jamin dulu
semua baru bisa pulang
negative - Thalib (Pekerja migran) Itu baru sekitar 3 bulan gaji
positive - Thalib (Pekerja migran) Pengen bekerja di Kapal (berbendera) Spanyol saja karena
kondisi lebih layak
positive - Ilyas Pangestu (Ketua Umum SPPI) Duit itu bakal digunakan untuk membayarkan hak
pekerja ini
negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW)) Saat
ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau
pekerja perikanan migran
negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW))
Sejumlah kebijakan perlindungan dalam status pending seperti Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang pelaut migran dan pelaut perikanan serta rencana aksi nasional perlindungan awak kapal
perikanan
negative - Rodli (Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP2MI Semarang) Sehingga
aturan ketika diterbitkan nanti tidak bertentangan dengan salah satu pasal yang terdapat dalam
aturan internasional
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positive - Rodli (Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP2MI Semarang) Putusan itu
memudahkan kami bisa memberikan edukasi ke manning agent lain, agar tidak melakukan
perekrutan jika tidak punya izin (pengiriman pekerja migran) karena bakal dilakukan proses
pidana dan dimasukkan ke penjara

Ringkasan
Tiga orang pekerja migran masih memendam asa bekerja lagi di kapal ikan asing. Mereka bagian
dari jutaan tenaga kerja yang bertaruh hidup demi mengumpulkan rupiah di luar negeri.
Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah pekerja migran
Indonesia yang tersebar di berbagai negara mencapai 9 juta orang.
Ketiganya yakni Thalib, Martin, dan Muhammad Reza. Sebelumnya mereka pernah bekerja di
kapal milik perusahaan Cina, Dalian Ocean Fishing CO, LTD. Kini mereka tinggal bersama dalam
rumah penampungan yang disediakan Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI). Tempat
persinggahan itu terletak di Kabupaten Tangerang. Thalib masih menanti pembayaran upah
sebesar Rp 11 juta. Padahal dirinya telah bekerja di Kapal Long Xing 605 sejak November 2018.
"Kalau saya teken kontrak itu digaji US$ 300 per bulan," katanya.

TAJAK KEBAT KESELAMATAN PEKERJA MIGRAN DI INDUSTRI PERIKANAN
Jakarta - Tiga orang pekerja migran masih memendam asa bekerja lagi di kapal ikan asing.
Mereka bagian dari jutaan tenaga kerja yang bertaruh hidup demi mengumpulkan rupiah di luar
negeri. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah pekerja
migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara mencapai 9 juta orang.
Ketiganya yakni Thalib, Martin, dan Muhammad Reza. Sebelumnya mereka pernah bekerja di
kapal milik perusahaan Cina, Dalian Ocean Fishing CO, LTD.
Thalib adalah pemuda berusia 21 tahun asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Martin berasal dari
Bandung. Sedangkan Reza merupakan anak lelaki yang lahir dan tumbuh di ujung pulau
Sumatera, tepatnya di Aceh.
Kini mereka tinggal bersama dalam rumah penampungan yang disediakan Serikat Pekerja
Perikanan Indonesia (SPPI). Tempat persinggahan itu terletak di Kabupaten Tangerang.
Ketika ditemui Tempo, Thalib bercerita menjadi bagian dari 157 anak buah kapal (ABK) yang
dipulangkan melalui pelabuhan Bitung pada November 2020 silam. Pemuda berambut ikal ini
sempat ingin kembali ke kampung halamannya di Sulawesi Tenggara. Namun keinginan itu urung
dilakukannya. "Berharap perusahaan masih membayarkan gaji yang belum dibayarkan," ujarnya,
Senin, 4 Januari 2021.
Keinginan kuat memperjuangkan hak membuatnya berlabuh ke tempat singgah milik SPPI.
Selama dua tahun bekerja di kapal ikan dirinya belum menerima upah yang seharusnya
didapatkan.
Thalib masih menanti pembayaran upah sebesar Rp 11 juta. Padahal dirinya telah bekerja di
Kapal Long Xing 605 sejak November 2018. "Kalau saya teken kontrak itu digaji US$ 300 per
bulan," katanya.
Selain gaji, Thalib juga merasa tertipu untuk ketika akan menjadi ABK kapal ikan melalui
perusahaan penyalur yakni PT Alfira Perdana Jaya. Waktu, dirinya membayarkan dana sebesar
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Rp 7 juta kepada calo yang mengirim ke Jakarta. "Cuma Rp 5 juta uang yang dikirim ke Jakarta
untuk tiket dan pengurusan dokumen seperti paspor," ungkap Thalib.
Kondisi serupa dialami oleh Reza. Pemuda berusia 20 tahun itu harus membayarkan dana sekitar
Rp 5 juta untuk bisa bekerja di kapal milik Dalian Ocean Fishing. Ia pun mulai bekerja sejak
September 2018. "Tanggal 5 September teken kontrak, berangkat Jakarta ke Fiji," kata Reza
menjelaskan proses pertama kali menjadi pekerja migran.
Terkait kondisi kerja di kapal ikan, Martin menceritakan pengalamannya bekerja perusahaan asal
Taiwan dan Cina . Sebelum bekerja di Kapal Long Xing berbedera Cina, pria berusia 27 tahun ini
pernah bekerja sebagai ABK di Kapal Yon Yu milik perusahaan asal Taiwan.
"Pas di Yon Yu, aman semua. Kapten yang urus semua. Gaji dan asuransi itu, malah kaptennya
bilang, dia berani jamin kalau ada apa-apa,dia jamin dulu semua baru bisa pulang," ucap Martin.
Berbeda dengan di Kapal Long Xing, Martin yang telah bekerja selama 20 bulan baru
mendapatkan gaji sebesar Rp 17 juta. "Itu baru sekitar 3 bulan gaji," katanya.
Meski sempat menjadi korban ketika bekerja di kapal berbendera asing, Martin bersama rekanrekan masih berharap bisa kembali mencari nafkah sebagai ABK di industri perikanan. Ia pun
berharap pemerintah bisa lebih peduli sehingga hak pekerja migran bisa lebih terlindungi.
"Pengen bekerja di Kapal (berbendera) Spanyol saja karena kondisi lebih layak," ucapnya.
Ketua Umum SPPI, Ilyas Pangestu mengatakan telah mendesak pemerintah untuk memenuhi
hak pekerja migran yang menjadi korban di Kapal Long Xing. Khusus untuk yang berangkat
melalui PT Alfira Perdana Jaya, ia mengatakan telah meminta Kementerian Ketenagakerjaan
untuk mencairkan dana milik perusahaan itu yang telah disetor sebagai anggunan ketika
mengajukan izin. "Duit itu bakal digunakan untuk membayarkan hak pekerja ini," kata Ilyas
kepada Tempo, Senin, 4 Januari 2020.
Destructive Fishing Watch atau DFW sebagai pengelola Fishers Center menerima 40 pengaduan
korban awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri dalam
kurun waktu Januari-Desember 2020.
"Saat ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau
pekerja perikanan migran," kata Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan, di
Jakarta, Ahad, 31 Januari 2021.
Ia mengungkapkan dari 40 pengaduan tersebut tercatat 103 korban awak kapal perikanan yang
terjebak dalam praktik kerja yang tidak adil dan merugikan. Melihat kondisi tersebut, lanjutnya,
pemerintah perlu secepatnya mengambil langkah dan kebijakan strategis untuk mencegah
jatuhnya korban awak kapal perikanan.
Abdi mengatakan dari 40 pengaduan kasus tersebut 6,32 persen merupakan kasus luar negeri
dan 36,8 persen adalah kasus awak kapal perikanan dalam negeri. Hal itu, ujar dia,
mengindikasikan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal luar negeri sangat
rentan mengalami masalah.
Ia memaparkan masalah yang sering diadukan oleh para pekerja perikanan tersebut adalah
terkait dengan gaji dan upah yang tidak dibayar atau dipotong, asuransi, serta kesehatan dan
keselamatan kerja. Abdi juga menilai pemerintah kurang responsif menyikapi kesemrawutan tata
kelola awak kapal perikanan sehingga tidak bisa memberikan perlindungan maksimal kepada
pekerja awak kapal perikanan.
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"Sejumlah kebijakan perlindungan dalam status pending seperti Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang pelaut migran dan pelaut perikanan serta rencana aksi nasional perlindungan
awak kapal perikanan," kata Abdi.
Kedua hal tersebut menjadi penting sebab akan menjawab sejumlah masalah awak kapal
perikanan dengan pendekatan program yang holistik dan terintegrasi oleh kementerian dan
lembaga.
Perihal penerbitan peraturan pemerintah tentang pekerja migran bidang perikanan, Kepala Seksi
Perlindungan dan Pemberdayaan BP2MI Semarang Rodli menyebutkan pembahasan aturan
turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran telah
berada di Kementerian Kesekretariatan Negara. Menurut dia, pembahasan masih membutuhkan
waktu karena harus menyesuaikan dengan berbagai aturan nasional maupun aturan kemaritiman
internasional.
"Sehingga aturan ketika diterbitkan nanti tidak bertentangan dengan salah satu pasal yang
terdapat dalam aturan internasional," kata Rodli kepada Tempo, 15 Januari 2020.
Meski peraturan pemerintah belum diterbitkan, Rodli menyebutkan ada angin segar dari hakim
Pengadilan Negeri Slawi yang menjatuhkan vonis bersalah bagi Direktur PT Mandiri Tunggal
Bahari, Muhammad Hoji dan Pemilik perusahaan, Sutrisno. Keduanya dinyatakan bertanggung
jawab atas pelarungan jenazah seorang ABK WNI di kapal ikan berbendera Cina, Lu Qing Yuan
Yu 623.
Putusan yang dibacakan 28 September 2020 itu memberikan hukuman penjara 15 bulan dan
denda sebesar Rp 2 miliar. "Putusan itu memudahkan kami bisa memberikan edukasi ke manning
agent lain, agar tidak melakukan perekrutan jika tidak punya izin (pengiriman pekerja migran)
karena bakal dilakukan proses pidana dan dimasukkan ke penjara," kata Rodli.
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Narasumber
positive - Pingkan Audrine Kosijungan (Peneliti CIPS) Pemberian BSU sangat relevan dan
diharapkan mampu menggerakkan konsumsi untuk membantu menggerakkan perekonomian
negative - Pingkan Audrine Kosijungan (Peneliti CIPS) Ini dengan melihat kondisi sosial dan
ekonomi Indonesia yang saat ini masih terdampak oleh pandemi
negative - Pingkan Audrine Kosijungan (Peneliti CIPS) Apakah BSU berhasil menggerakkan
konsumsi masyarakat dan juga mendapatkan gambaran terkait langkah pemerintah selanjutnya
terkait BSU pada 2021

Ringkasan
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, keputusan pemerintah untuk tidak
melanjutkan bantuan subsidi upah (BSU) pada tahun ini dikhawatirkan dapat menghambat
pemulihan ekonomi. Sebab, bantuan ini berpotensi besar menyokong konsumsi rumah tangga
yang merupakan penyumbang terbesar dalam struktur perekonomian Indonesia. Pemberian
bantuan kepada para pekerja menunjukkan, selain sektor usaha, para pekerja yang menopang
sektor-sektor tersebut juga menjadi rentan secara kemampuan finansial. Pengurangan atau
menghilangkan besaran komponen upah yang mereka terima berdampak pada pemenuhan
kebutuhan sehari-hari masyarakat.

CIPS: PENGHAPUSAN BSU BERPOTENSI HAMBAT PEMULIHAN EKONOMI
JAKARTA -- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, keputusan pemerintah untuk
tidak melanjutkan bantuan subsidi upah (BSU) pada tahun ini dikhawatirkan dapat menghambat
pemulihan ekonomi. Sebab, bantuan ini berpotensi besar menyokong konsumsi rumah tangga
yang merupakan penyumbang terbesar dalam struktur perekonomian Indonesia.
Pemberian bantuan kepada para pekerja menunjukkan, selain sektor usaha, para pekerja yang
menopang sektor-sektor tersebut juga menjadi rentan secara kemampuan finansial.
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Pengurangan atau menghilangkan besaran komponen upah yang mereka terima berdampak
pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
"Pemberian BSU sangat relevan dan diharapkan mampu menggerakkan konsumsi untuk
membantu menggerakkan perekonomian," ujar Peneliti CIPS Pingkan Audrine Kosijungan dalam
keterangan resmi yang diterima Republika pada Kamis (4/2).
Bantuan ini diluncurkan pada 27 Agustus 2020 yang ditujukan kepada sebanyak 15,7 juta pekerja
dengan jumlah sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk jangka waktu empat bulan. Sasaran
utamanya adalah para pekerja/buruh dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Syarat lainnya, mereka
harus terdaftar dalam skema BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020.
Namun, BSU tidak lagi mendapatkan alokasi anggaran pada APBN 2021. Padahal, Pingkan
menyebutkan, para penerima BSU termasuk kelompok yang terdampak signifikan oleh pandemi.
Pemberian BSU masih rasional mengingat banyaknya sektor usaha yang mengalami perlambatan
pertumbuhan akibat pembatasan yang dilakukan pemerintah. "Ini dengan melihat kondisi sosial
dan ekonomi Indonesia yang saat ini masih terdampak oleh pandemi," kata dia.
Tapi, Pingkan menyebutkan, pekerja masih memiliki harapan. Sebab, dalam laman resmi Pusat
Bantuan Kementerian Ketenagakerjaan terkait FAQ Bantuan Subsidi Upah/Gaji bagi
Pekerja/Buruh, disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
program bantuan subsidi upah secara terus-menerus.
Evaluasi efektifitas program sendiri sangat diperlukan agar upaya pemulihan ekonomi bagi
masyarakat dapat berjalan seiringan kemampuan negara dari segi kebijakan fiskal. Oleh sebab
itu, lanjut Pingkan, pemerintah sebaiknya dapat segera mengevaluasi kinerja BSU tahun lalu dan
mendiseminasi hasilnya kepada publik.
Dengan demikian, masyarakat dapat menerima informasi terkait efektivitas bantuan sosial yang
diberikan. "Apakah BSU berhasil menggerakkan konsumsi masyarakat dan juga mendapatkan
gambaran terkait langkah pemerintah selanjutnya terkait BSU pada 2021," kata Pingkan.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021,
memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN
saja
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melihat kondisi sosial dan ekonomi Indonesia
yang saat ini masih terdampak oleh pandemi, pemberian bantuan subsidi upah ini masih cukup
rasional mengingat banyaknya sektor usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan akibat
upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah
positive - Pingkan (Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Dengan demikian,
masyarakat dapat menerima informasi terkait efektivitas dari bantuan sosial yang diberikan
tersebut apakah berhasil menggerakkan konsumsi masyarakat dan juga mendapatkan gambaran
terkait langkah pemerintah selanjutnya yang berkenaan dengan bantuan subsidi upah ini untuk
tahun 2021

Ringkasan
Program bantuan subsidi upah /gaji (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan telah disetop.
Pemerintah memutuskan tak lagi melanjutkan penyaluran BSU di tahun 2021 ini. "Jika kita lihat
pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemnaker
sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut
keputusan dari Komite PEN saja," ungka Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
kepada detikcom, Selasa (2/2/2021).
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BLT SUBSIDI UPAH DISETOP, PEMULIHAN EKONOMI RI DIRAMAL 'SERET'
Program bantuan subsidi upah /gaji (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan telah disetop.
Pemerintah memutuskan tak lagi melanjutkan penyaluran BSU di tahun 2021 ini.
"Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun
ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan
BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ungka Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah kepada detikcom, Selasa (2/2/2021).
Kabar tersebut cukup mengguncang tanah air, terutama bagi para karyawan yang bergaji di
bawah Rp 5 juta per tahun dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Para karyawan sudah
menanti-nanti kelanjutan stimulus tersebut.
Menurut Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan,
penghentian BLT subsidi upah itu pun berpotensi menghambat upaya pemulihan ekonomi.
Pasalnya, BSU itu bisa memicu pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yang selama pandemi
mengalami penurunan drastis dan menjadi sumber utama kontraksi ekonomi Indonesia.
"Melihat kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang saat ini masih terdampak oleh pandemi,
pemberian bantuan subsidi upah ini masih cukup rasional mengingat banyaknya sektor usaha
yang mengalami perlambatan pertumbuhan akibat upaya pembatasan yang dilakukan
pemerintah," jelas Pingkan dalam keterangan resminya, Kamis, (4/2/2021).
Pingkan mengatakan, dalam laman resmi Pusat Bantuan Kementerian Ketenagakerjaan yang
berisi mengenai "FAQ Bantuan Subsidi Upah/Gaji bagi Pekerja/Buruh" disebutkan pemerintah
akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah ini secara terusmenerus untuk kemudian menjadikannya pertimbangan dalam membuat keputusan selanjutnya.
Oleh sebab itu, menurutnya pemerintah harus segera melakukan evaluasi kinerja dari BLT subsidi
upah pada 2020 silam dan mendiseminasi hasilnya kepada publik.
"Dengan demikian, masyarakat dapat menerima informasi terkait efektivitas dari bantuan sosial
yang diberikan tersebut apakah berhasil menggerakkan konsumsi masyarakat dan juga
mendapatkan gambaran terkait langkah pemerintah selanjutnya yang berkenaan dengan
bantuan subsidi upah ini untuk tahun 2021," urai Pingkan.
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negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN) Ini memang aneh.
Mereka tidak peduli moratorium dan juga pembatasan mobilitas orang akibat Covid-19. Kalau
pemberangkatan ilegal ini dibiarkan, bisa sangat berbahaya. Pada titik tertentu, ini bisa TPPO
(tindak pidana perdagangan orang)
neutral - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN) Konon mereka yang
diberangkatkan hanya memiliki visa wisata (ziyarah) dan tiket untuk pergi saja. Hampir dapat
dipastikan, mereka berangkat untuk bekerja tetapi pakai modus wisata
negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN) Yang begini yang
perlu ditindak tegas. Sebab, UU No. 18/2017 mengamanatkan bahwa setiap PMI wajib
mendapatkan pelindungan baik sebelum, semasa, maupun pasca bekerja di luar negeri
negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN) Saya ingat betul,
bahwa semangat dari lahirnya UU No. 18/2017 adalah untuk melindungi PMI di luar negeri.
Namun sayang sekali, sampai hari ini belum ada perubahan signifikan yang mereka alami.
Bahkan yang ada, justru semakin sulit. Mereka yang mau pergi secara legal tidak diperbolehkan
(moratorium), sedangkan yang ilegal malah dibiarkan
negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN) Walau jalur
penempatannya ditutup, faktanya tetap saja ada pengiriman. Malah lebih berbahaya. Sebab,
pengirimannya dilakukan secara unprosedural. Jumlahnya konon mencapai ratusan bahkan
ribuan orang setiap minggu. Banyak aturan yang mereka langgar
positive - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN) Kenapa tidak sekalian
dibuka saja secara formal, lalu lakukan seleksi secara terbuka. Berikan pelatihan kerja kepada
calon PMI-nya dengan baik. Berangkatkan secara formal. Dengan begitu, hak-hak mereka dapat
dipenuhi dengan benar
positive - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN) Apakah bisa
diberangkatkan di masa Covid ini? Itu tergantung negara tujuannya. Jika ada job order dan
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mereka membutuhkan, ya silahkan saja. Jangan dilarang-larang. Sebab, kita di Indonesia juga
sekarang kesulitan. Banyak tenaga kerja kita yang di-PHK. Lapangan pekerjaan sulit.
Pengangguran makin menumpuk. Kalau ada yang mau bekerja di luar negeri, ya itu bisa jadi
salah satu solusi alternatif jangka pendek. Namun sekali lagi, harus aman dan sesuai aturan

Ringkasan
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Kapolri Jenderal Pol
Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang mengirimkan pekerja
migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri. Pasalnya, kata Saleh, ada banyak laporan
yang disampaikan masyarakat bahwa pengiriman PMI ilegal semakin hari semakin meningkat.

PAN MINTA KAPOLRI TINDAK TEGAS PERUSAHAAN YANG BERANGKATKAN PMI KE
LUAR NEGERI SECARA ILEGAL
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Kapolri
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang
mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri.
Pasalnya, kata Saleh, ada banyak laporan yang disampaikan masyarakat bahwa pengiriman PMI
ilegal semakin hari semakin meningkat.
Padahal saat ini masih diberlakukan moratorium pengiriman PMI ke beberapa negara, khususnya
di Timur Tengah.
"Ini memang aneh. Mereka tidak peduli moratorium dan juga pembatasan mobilitas orang akibat
Covid-19 . Kalau pemberangkatan ilegal ini dibiarkan, bisa sangat berbahaya. Pada titik tertentu,
ini bisa TPPO (tindak pidana perdagangan orang)," ujar Saleh, kepada wartawan, Kamis
(4/2/2021).
Jika dicermati, Saleh mengatakan selalu ada pemberangkatan ke Dubai atau Abu Dhabi dan
beberapa negara lain setiap Sabtu dan Minggu dari bandara.
"Konon mereka yang diberangkatkan hanya memiliki visa wisata (ziyarah) dan tiket untuk pergi
saja. Hampir dapat dipastikan, mereka berangkat untuk bekerja tetapi pakai modus wisata," kata
dia.
"Yang begini yang perlu ditindak tegas. Sebab, UU No. 18/2017 mengamanatkan bahwa setiap
PMI wajib mendapatkan pelindungan baik sebelum, semasa, maupun pasca bekerja di luar
negeri," imbuhnya.
Ketua Fraksi PAN DPR RI itu mengatakan masalah ini sebenarnya dapat dilihat secara sederhana.
Dimana ketika ada orang yang pergi bekerja di luar negeri tanpa prosedur, tanpa dokumen, dan
tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, patut diduga itu adalah tindakan pelanggaran. Dan di
dalam UU Pelindungan PMI, sanksinya berat dan tegas.
"Saya ingat betul, bahwa semangat dari lahirnya UU No. 18/2017 adalah untuk melindungi PMI
di luar negeri. Namun sayang sekali, sampai hari ini belum ada perubahan signifikan yang mereka
alami. Bahkan yang ada, justru semakin sulit. Mereka yang mau pergi secara legal tidak
diperbolehkan (moratorium), sedangkan yang ilegal malah dibiarkan," kata Saleh.

62

Selain itu, dia juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk membuka Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk negara Emirat dan beberapa negara lainnya di Timur
Tengah.
Saleh menilai Kemenaker seharusnya menyeleksi secara ketat perusahaan-perusahaan kredibel
untuk diberikan tanggung jawab. Perusahaan yang diberi amanah itu harus benar-benar memiliki
pengalaman dan tidak pernah melanggar ketentuan serta aturan yang ditetapkan pemerintah
selama ini.
"Walau jalur penempatannya ditutup, faktanya tetap saja ada pengiriman. Malah lebih
berbahaya. Sebab, pengirimannya dilakukan secara unprosedural. Jumlahnya konon mencapai
ratusan bahkan ribuan orang setiap minggu. Banyak aturan yang mereka langgar," kata dia.
"Kenapa tidak sekalian dibuka saja secara formal, lalu lakukan seleksi secara terbuka. Berikan
pelatihan kerja kepada calon PMI-nya dengan baik. Berangkatkan secara formal. Dengan begitu,
hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan benar," tambah Saleh.
Lebih lanjut, Saleh juga menegaskan dapat tidaknya PMI diberangkatkan di masa pandemi Covid19 sangat tergantung pada negara tujuan. Menurutnya, jika memang terdapat lowongan
pekerjaan dan memang PMI membutuhkannya maka jangan dilarang.
"Apakah bisa diberangkatkan di masa Covid ini? Itu tergantung negara tujuannya. Jika ada job
order dan mereka membutuhkan, ya silahkan saja. Jangan dilarang-larang. Sebab, kita di
Indonesia juga sekarang kesulitan. Banyak tenaga kerja kita yang di-PHK. Lapangan pekerjaan
sulit. Pengangguran makin menumpuk. Kalau ada yang mau bekerja di luar negeri, ya itu bisa
jadi salah satu solusi alternatif jangka pendek. Namun sekali lagi, harus aman dan sesuai aturan,"
tandasnya.
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positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Mekanisme dan teknis
pelaksanaan sedang dalam tahap finalisasi antara MPPKP (Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja) dengan KCK (Komite Cipta Kerja
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk sekarang, kami tidak menggunakan
skema subsidi upah tapi program Kartu Prakerja, yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan
positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Mekanisme dan teknis
pelaksanaan sedang dalam tahap finalisasi antara MPPKP (Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja) dengan KCK (Komite Cipta Kerja)
positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Begitu sudah ada titik
terang akan segera saya sampaikan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami harus berikan insentif, jadi semi
bansosnya Kartu Prakerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian, program Kartu Prakerja yang
semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi berubah. Kami harus berikan insentif, jadi semi
bansosnya Kartu Prakerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian, program Kartu Prakerja yang
semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi berubah.
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk sekarang, kami tidak menggunakan
skema subsidi upah tapi program Kartu Prakerja, yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan
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Ringkasan
Berikut syarat dan cara mendaftar Kartu Pra kerja Gelombang 12 pada 2021. Head of
Communication PMO Kartu Pra kerja, Louisa Tuhatu, mengatakan program Kartu Pra kerja akan
dilanjutkan pada 2021. Ia menyampaikan, pihak manajemen masih membahas soal mekanisme
dan teknisnya.

SEGERA DIBUKA, INI CARA DAFTAR KARTU PRA KERJA GELOMBANG 12 DI
WWW.PRAKERJA.GO.ID, SIAPKAN KTP
Berikut syarat dan cara mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 12 pada 2021. Head of
Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, mengatakan program Kartu Prakerja akan
dilanjutkan pada 2021. Ia menyampaikan, pihak manajemen masih membahas soal mekanisme
dan teknisnya.
"Mekanisme dan teknis pelaksanaan sedang dalam tahap finalisasi antara MPPKP (Manajemen
Pelaksana Program Kartu Prakerja) dengan KCK (Komite Cipta Kerja)," ujarnya dalam keterangan
yang diterima Tribunnews.com, Jumat (15/1/2021).
"Begitu sudah ada titik terang akan segera saya sampaikan," lanjutnya.
Pencairan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Diperpanjang, Ini Cara Cek Penerima di eform.bri.co.id/bpum
Peserta Kartu Prakerja di tahun 2020 tidak bisa mendaftar kembali.
Informasi pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 12 nantinya akan diumumkan di akun media
sosial Kartu Prakerja.
Sembari menunggu pengumuman resmi dibukanya Kartu Prakerja Gelombang 12, bisa
menyimak syarat dan cara mendaftarnya.
Berikut syarat dan cara mendaftar Kartu Prakerja, yang Tribunnews.com rangkum dari
www.prakerja.go.id: Syarat mendaftar
1. Warga Negara Indonesia.
2. Berusia di atas 18 tahun.
3. Tidak sedang sekolah atau kuliah.
Cara Buat Akun
1. Masuk ke laman www.prakerja.go.id, klik menu daftar sekarang.
2. Ketikkan nama lengkap, alamat e-mail, dan kata sandi.
3. Cek e-mail masuk dari Kartu Prakerja, lalu konfirmasi.
4. Pendaftaran berhasil.
Masuk ke Akun
1. Buka laman www.prakerja.go.id, klik login.
2. Masukkan e-mail dan kata sandi yang sudah didaftarkan.
3. Berhasil masuk ke akun.
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CEK PENERIMA Bansos Tunai Rp 300 Ribu, Login dtks.kemensos.go.id, Simak Cara Pencairannya
Isi Data Diri
1. Setelah masuk ke akun, isi verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP), klik berikutnya.
2. Lengkapi data diri berupa nama lengkap, alamat e-mail, tempat tinggal, alamat domisili,
pendidikan, status kebekerjaan.
3. Unggah foto KTP dan swafoto ( selfie ) dengan KTP, klik berikutnya.
4. Verifikasi nomor handphone, klik kirim.
5. Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke nomor handphone, klik verifikasi.
6. Isi pernyataan pendaftar, isi sampai selesai, klik oke.
Ikut Tes
1. Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar selama 15 menit.
2. Siapkan alat tulis dan kertas bila diperlukan.
3. Tunggu e-mail pemberitahuan dari Kartu Prakerja setelah menyelesaikan tes.
Cek Penerima Program Indonesia Pintar (PIP), Berikut Cara Pencairannya Skema Kartu Prakerja
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, bantuan subsidi upah atau gaji
(BSU) dialokasikan melalui program Kartu Prakerja.
Ia menjelaskan, program Kartu Prakerja kini telah diubah skemanya menjadi semi bantuan sosial.
"Kemudian, program Kartu Prakerja yang semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi
berubah." "Kami harus berikan insentif, jadi semi bansosnya Kartu Prakerja," ujarnya, dikutip
dari Kompas.com, Rabu (3/2/2021).
"Untuk sekarang, kami tidak menggunakan skema subsidi upah tapi program Kartu Prakerja,
yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan," jelas Ida.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tidak menggunakan skema subsidi upah,
tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang
memang tidak dialokasikan, karena kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kedepan, KSPI memprediksi ledakan pemutusan hubungan
kerja (PHK) jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen

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

MENAKER PASTIKAN BANTUAN SUBSIDI PEKERJA DIHENTIKAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sampai saat ini tidak ada rencana
pengadaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021, pemerintah akan mengandalkan program
Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi pekerja terdampak pandemi COVID-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada
insentifnya tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida ketika ditemui media usai melakukan kunjungan di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021).
Menaker menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap Kartu Prakerja cukup besar, yakni
sekitar Rp20 triliun dan sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BSU di APBN
2021.
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"Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja," tambah Ida.
Dia menegaskan bahwa di dalam Kartu Prakerja telah ada komponen insentif, selain dana untuk
meningkatkan kompetensi bagi yang berhasil menjadi peserta.
Presiden KSPI, Said Iqbal sebelumnya mendesak program subsidi upah dilanjutkan sebaiknya
juga diperluas untuk buruh yang tidak terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan.
"Kedepan, KSPI memprediksi ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) jutaan buruh akan
terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen," kata Iqbal.
Iqbal menyebutkan bahwa subsidi upah akan menjadi bulfer atau penyangga bagi kehidupan
buruh dan keluarganya dalam bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, lanjutnya,
penyaluran subsidi gaji yang menggunakan anggaran 2020 belum mencapai 100 persen.
Tercatat, masih ada pencairan yang belum diberikan 270.489 calon penerima pada termin kedua.
Total, anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai Rp29,44triliun atau 98,91 persen dari target
Rp29,76 triliun.
Iqbal juga mengungkapkan bahwa KSPI akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo
untuk meminta agar program tersebut dilanjutkan.
Arbi/Ant
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positive - Netty Aher (Anggota Komisi IX DPR RI) Pastikan kesiapan semua infrastruktur sistem
satu kanal dalam ujicoba penempatan PMI ke Arab Saudi, termasuk masalah kesehatan yang
sangat penting di masa pandemi ini. Lakukan semua prosedur dengan jujur dan transparan.
Jangan sampai di negara tujuan terjadi masalah yang tidak dinginkan seperti kejadian penolakan
PMI di Taiwan
positive - Netty Aher (Anggota Komisi IX DPR RI) Jangan sampai dunia menilai Indonesia
sembrono dan asal-asalan dalam mengirimkan pekerja. Selain mencoreng nama negara, hal ini
juga dapat berimbas pada hubungan kerjasama dengan negara lainnya
negative - Netty Aher (Anggota Komisi IX DPR RI) Sangat wajar apabila banyak negara yang
waspada hingga menutup akses masuk. Sedikit saja kesalahan terjadi terutama soal prokes
COVID-19, ini akan membuat negara-negara lain kehilangan kepercayaannya. Dan tentunya ini
dapat berdampak buruk terhadap kerjasama penempatan PMI di masa yang akan datang

Ringkasan
Pemerintah telah menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk
menempatkan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi yang diuji coba dengan 280 pekerja
pada akhir Februari tahun ini. Melalui skema SPSK, sistem perjanjian/kontrak bagi pekerja migran
bukan lagi dengan user (pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum
yang disebut syarikah (perusahaan). Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta
pemerintah memastikan kesiapan pelaksanaan program SPSK penempatan PMI ke Arab Saudi
tersebut agar kejadian penolakan pekerja Indonesia di Taiwan tidak terjadi lagi.
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PEMERINTAH SIAPKAN SPSK PMI KE ARAB SAUDI, NETTY AHER: KITA TAK INGIN
KEJADIAN DI TAIWAN BERULANG
Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)
untuk menempatkan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi yang diuji coba dengan 280
pekerja pada akhir Februari tahun ini. Melalui skema SPSK, sistem perjanjian/kontrak bagi
pekerja migran bukan lagi dengan user (pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga
berbadan hukum yang disebut syarikah (perusahaan).
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan kesiapan
pelaksanaan program SPSK penempatan PMI ke Arab Saudi tersebut agar kejadian penolakan
pekerja Indonesia di Taiwan tidak terjadi lagi.
"Pastikan kesiapan semua infrastruktur sistem satu kanal dalam ujicoba penempatan PMI ke
Arab Saudi, termasuk masalah kesehatan yang sangat penting di masa pandemi ini. Lakukan
semua prosedur dengan jujur dan transparan. Jangan sampai di negara tujuan terjadi masalah
yang tidak dinginkan seperti kejadian penolakan PMI di Taiwan," kata Netty dalam keterangan
medianya, Kamis (04/02/2020).
Sebagaimana diketahui, pemerintah Taiwan melarang penempatan PMI di Taiwan tanpa batas
waktu pada Rabu 16 Desember 2020. Taiwan menyebut Indonesia gagal meningkatkan akurasi
tes swab Covid-19 sehingga tak bisa menjamin keamanan pekerja migran yang kembali ke sana.
Menurut Netty, jika terjadi lagi penolakan PMI akibat pengabaian prosedur standar kesehatan
atau karena hal lain, tentu hal itu akan mencoreng wajah Indonesia di mata internasional untuk
kedua kalinya. "Jangan sampai dunia menilai Indonesia sembrono dan asal-asalan dalam
mengirimkan pekerja. Selain mencoreng nama negara, hal ini juga dapat berimbas pada
hubungan kerjasama dengan negara lainnya," katanya.
Netty juga menyinggung soal tingginya kasus COVID-19 di tanah air yang membuat sejumlah
negara waspada.
"Sangat wajar apabila banyak negara yang waspada hingga menutup akses masuk. Sedikit saja
kesalahan terjadi terutama soal prokes COVID-19, ini akan membuat negara-negara lain
kehilangan kepercayaannya. Dan tentunya ini dapat berdampak buruk terhadap kerjasama
penempatan PMI di masa yang akan datang," tukas Netty.
Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Suhartono menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah memanggil Asosiasi
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK tersebut.
(Jak).
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positive - Sri Mulyani (Menkeu) Tujuanya mendorong daya beli, memenuhi impor bahan baku
produksi untuk sektor yang masih terdampak pandemi Covid-19, membantu arus kas perusahaan
agar kembali melakukan aktivitas usaha
neutral - Sri Mulyani (Menkeu) Untuk kebijakan insentif fiskal kami akan dorong pertumbuhan
ekonomi dan kegiatan dunia usaha dengan memberikan insentif perpajakan untuk memperbaiki
dan dukung peningkatan iklim investasi kondusif
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adanya perlindungan sosial untuk kelompok
40 persen terbawah. Kayak subsidi bantuan langsung tunai (BLT) desa, sembako, ini masih ada
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu. Sementara memang
di APBN 2021 tidak dialokasikan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya

Ringkasan
Kuartal pertama tahun 2021 ini diwarnai sejumlah kabar mengenai penghasilan para pekerja.
Ada kabar menggembirakan, namun ada pula kabar buruk. Kabar baiknya, kebijakan insentif
pajak berupa pembebasan pajak karyawan tetap dilanjutkan di tahun 2021 ini. Artinya, gaji yang
diterima para pekerja bisa bertambah lantaran tidak dipotong pajak.
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KABAR BAIK DAN BURUK SOAL GAJI PEKERJA DI AWAL 2021
JAKARTA, - Kuartal pertama tahun 2021 ini diwarnai sejumlah kabar mengenai penghasilan para
pekerja. Ada kabar menggembirakan, namun ada pula kabar buruk.
Kabar baiknya, kebijakan insentif pajak berupa pembebasan pajak karyawan tetap dilanjutkan
di tahun 2021 ini. Artinya, gaji yang diterima para pekerja bisa bertambah lantaran tidak dipotong
pajak.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menegaskan kebijakan ini merupakan bagian dari
program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, terutama untuk masyarakat terdampak
pandemi Covid-19.
Ia memaparkan, pembebasan pajak karyawan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 21
menggunakan mekanisme ditanggung pemerintah (DTP). Pembebasan pajak ini berlaku bagi
pegawai dengan penghasilan bruto di bawah Rp 200 juta per tahun sesuai klasifikasi,
sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Tujuanya mendorong daya beli, memenuhi impor bahan baku produksi untuk sektor yang masih
terdampak pandemi Covid-19, membantu arus kas perusahaan agar kembali melakukan aktivitas
usaha," terang Sri Mulyani dikutip dari Kontan, Rabu (3/2/2021).
"Untuk kebijakan insentif fiskal kami akan dorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan dunia
usaha dengan memberikan insentif perpajakan untuk memperbaiki dan dukung peningkatan
iklim investasi kondusif," kata dia lagi.
Dengan demikian karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan
teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta pada sektor-sektor ini, akan mendapatkan
penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan
secara tunai kepada pegawai.
Sedangkan pemberi kerja yang mendapatkan fasilitas ini wajib menyampaikan laporan bulanan
realisasi PPh Pasal 21 DTP.
Kebijakan pembebasan pajak karyawan berlaku pada perusahaan yang bergerak di salah satu
dari 1.062 bidang industri tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan
impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat ada 12.062 perusahaan yang mengajukan keringanan
pajak karyawan pada April 2020. Namun dari jumlah tersebut hanya 9.610 perusahaan yang
disetujui untuk mendapatkan keringanan dalam membayarkan PPh pasal 21, sementara 2.452
sisanya ditolak.
Kabar buruknya, pada tahun 2021 ini pemerintah tak lagi menganggarkan subsidi upah. Kepala
Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari membenarkan
sekaligus menegaskan bahwa tahun ini program pemerintah berupa bantuan subsidi upah atau
gaji (BSU) tidak berlanjut.
Hal ini menjawab rencana dari serikat pekerja yang akan menyurati Presiden Joko Widodo,
meminta agar program subsidi gaji dilanjutkan.
"Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Rabu
(3/2/2021).
Dia menjelaskan, anggaran negara yang dipersiapkan tahun ini hanya diperuntukkan jaringan
perlindungan sosial untuk golongan masyarakat 40 persen terbawah.
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"Adanya perlindungan sosial untuk kelompok 40 persen terbawah. Kayak subsidi bantuan
langsung tunai (BLT) desa, sembako, ini masih ada," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Dia bilang, BSU
untuk 2021 tidak mendapatkan jatah alokasi dari APBN 2021.
Meski begitu, pihaknya masih menantikan kelanjutan dari program bantuan subsidi upah
tersebut dari Menko bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.
"Kami masih menunggu. Sementara memang di APBN 2021 tidak dialokasikan," ucap Ida di
Jakarta, Senin (1/2/2021).
Ida menjelaskan, program bantuan subsidi upah ini pasti akan berlanjut asalkan tergantung dari
situasi dan kondisi perekonomian nasional tahun ini.
"Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya," kata Menteri jebolan dari Politisi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Menaker sebelumnya melaporkan, untuk termin pertama penyaluran dengan rentang waktu
bulan Agustus hingga Oktober 2020, realisasinya mencapai 12,29 juta penerima atau 99,11
persen dengan anggaran Rp 14,7 triliun.
Sementara pada termin pertama tersebut, bantuan subsidi gaji yang belum tersalurkan mencapai
110.762 pekerja. Sedangkan untuk termin kedua, pihaknya memulai penyaluran pada bulan
November 2020.
Adapun realisasi penyaluran sebanyak 12,24 juta atau 98,71 persen dengan anggaran Rp 14,6
triliun. Sementara yang belum tersalurkan terdapat 159.727 pekerja sehingga total realisasi dari
kedua termin sebesar Rp 29,4 triliun atau 98,91 persen.
(Sumber: /Mutia Fauzia/ Ade Miranti Karunia | Editor: Yoga Sukmana/Bambang P. Jatmiko).
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Target kami pada 2020, sebanyak 116.560
orang mendapat pelatihan dan ditempatkan. Alhamdulillah capaian tersebut dapat kami capai
bahkan melebihi target sebanyak 118.838 orang
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Belum lagi program pemerintah yang lain.
Ambil contoh Kartu Prakerja yang mencapai 5,6 juta orang angkatan kerja atau pekerja. Jadi,
upaya menekan angka pengangguran itu nyata dilakukan pemerintah
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selain cash benefit, pekerja bisa
memanfaatkan pelatihan kerja agar skill-nya dapat diupgrade atau re-skilling agar sesuai dengan
tempat kerja yang dituju, serta adanya manfaat informasi pasar kerja yang dapat membantu
pekerja untuk bisa bekerja kembali

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan bahwa program mengurangi angka
pengangguran maupun mitigasi dampak pandemi terhadap pengangguran, tidak hanya ada di
Kementerian Ketenagakerjaan. Namun seluruh kementerian dan lembaga ikut terlibat. Karena
menurut dia, menekan angka pengangguran merupakan prioritas nasional. Ida menjelaskan,
Kemenaker sendiri dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran memiliki program prioritas
yaitu pelatihan berbasis kompetensi/vokasi dan perluasan kesempatan kerja.

ATASI PENGANGGURAN DAN LEDAKAN PHK, INI UPAYA MENAKER
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menekankan bahwa program
mengurangi angka pengangguran maupun mitigasi dampak pandemi terhadap pengangguran,
tidak hanya ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Namun seluruh kementerian dan lembaga ikut
terlibat. Karena menurut dia, menekan angka pengangguran merupakan prioritas nasional.
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Ida menjelaskan, Kemenaker sendiri dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran memiliki
program prioritas yaitu pelatihan berbasis kompetensi/vokasi dan perluasan kesempatan kerja.
Pelatihan vokasi ini diselenggarakan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat pusat, daerah,
maupun komunitas.
"Target kami pada 2020, sebanyak 116.560 orang mendapat pelatihan dan ditempatkan.
Alhamdulillah capaian tersebut dapat kami capai bahkan melebihi target sebanyak 118.838
orang," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (4/2/2021).
Selanjutnya, untuk perluasan kesempatan kerja terdapat program padat karya dan
kewirausahaan. Untuk padat karya di Kemenaker pada 2020, setelah mendapat dana tambahan
jaring pengaman sosial mitigasi dampak pandemi mampu menyasar 106.014 orang.
Begitu juga dengan program kewirausahaan yang mencapai 212.260 orang. Dengan demikian,
total pelatihan vokasi, padat karya, dan wirausaha telah menyasar 437.000 orang atau hampir
20 persen dari pengangguran akibat Covid-19 yang mencapai 2,56 juta orang.
"Belum lagi program pemerintah yang lain. Ambil contoh Kartu Prakerja yang mencapai 5,6 juta
orang angkatan kerja atau pekerja. Jadi, upaya menekan angka pengangguran itu nyata
dilakukan pemerintah," ujarnya.
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Menteri dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini
juga meminta agar tidak meragukan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Menurut dia, dengan adanya JKP memberikan tambahan manfaat perlindungan bagi
pekerja/buruh ketika terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK ).
"Selain cash benefit, pekerja bisa memanfaatkan pelatihan kerja agar skill-nya dapat diupgrade
atau re-skilling agar sesuai dengan tempat kerja yang dituju, serta adanya manfaat informasi
pasar kerja yang dapat membantu pekerja untuk bisa bekerja kembali," kata Ida.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan
jumlah kasus PHK melonjak pada 2021. Hal ini dilatarbelakangi kondisi ekonomi Indonesia tahun
ini dan pandemi Covid-19.
Dia menyebutkan, fase ledakan PHK yang pertama yang dirumahkan maupun yang di-PHK
mendekati 3 juta hingga 4 juta orang. Di antaranya 387.000 di-PHK bersumber dari sektor
pariwisata dan UMKM Di sisi lain, lanjut Iqbal, realisasi investasi belum bisa dibuktikan, malah
ledakan PHK sudah terjadi di mana-mana. Sebab, menurut dia, ledakan PHK sudah menyentuh
industri manufaktur. Bahkan, ke depannya tidak menutup kemungkinan akan merambah ke
sektor kesehatan.
Menurut catatan KSPI, sepanjang 2021, PHK telah merambah di industri tekstil, garmen, sepatu,
industri otomotif. Bahkan, industri perbankan, ritel-ritel sudah ada PHK. Industri farmasi yang
tidak terkait dengan Covid-19 pun kata Iqbal, sudah ada yang di-PHK.
.
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negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW))
Sepanjang tahun 2020, terdapat 22 orang Indonesia meninggal di kapal ikan berbendera
Tiongkok dan tiga di antaranya hilang di tengah laut dan sampai saat ini belum ditemukan
negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW))
Fasilitas kesehatan di kapal Ikan Tiongkok sangat buruk sehingga jika ada awak kapal yang sakit
sering kali tidak mendapat perawatan medis dan ketersediaan obat yang terbatas
negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW))
Mereka yang sakit dan meninggal biasanya dipindahkan ke kapal lain karena kapal tersebut tetap
melanjutkan operasi penangkapan ikan
neutral - Slamet (Anggota Komisi IV DPR) Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di
atas kapal perikanan asing selama ini telah memberikan manfaat yang banyak secara ekonomi

Ringkasan
Destructive Fishing Watch (DFW) menyoroti banyaknya kasus kematian Warga Negara Indonesia
(WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) di awak di kapal ikan berbendara Tiongkok,
sepanjang tahun 2020. "Sepanjang tahun 2020, terdapat 22 orang Indonesia meninggal di kapal
ikan berbendera Tiongkok dan tiga di antaranya hilang di tengah laut dan sampai saat ini belum
ditemukan," kata Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Kamis.
Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu segera meningkatkan upaya perlindungan awak kapal
perikanan Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama kapal ikan berbendera Tiongkok.
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DFW SOROTI KEMATIAN ABK WNI DI KAPAL IKAN TIONGKOK SEPANJANG 2020
Jakarta - Destructive Fishing Watch (DFW) menyoroti banyaknya kasus kematian Warga Negara
Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) di awak di kapal ikan berbendara
Tiongkok, sepanjang tahun 2020.
"Sepanjang tahun 2020, terdapat 22 orang Indonesia meninggal di kapal ikan berbendera
Tiongkok dan tiga di antaranya hilang di tengah laut dan sampai saat ini belum ditemukan," kata
Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Kamis.
Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu segera meningkatkan upaya perlindungan awak kapal
perikanan Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama kapal ikan berbendera Tiongkok.
Menurut Abdi Suhufan, awak kapal perikanan WNI yang meninggal mayoritas merupakan korban
kerja paksa dan perdagangan orang.
Ironisnya, masih menurut dia, proses hukum kepada pelaku dan ganti rugi berupa pemenuhan
hak-hak korban tidak pernah maksimal dilakukan.
Mereka yang meninggal, lanjutnya, rata-rata karena sakit, mengalami penyiksaan, kondisi kerja
yang tidak layak dan keterlambatan penanganan. "Fasilitas kesehatan di kapal Ikan Tiongkok
sangat buruk sehingga jika ada awak kapal yang sakit sering kali tidak mendapat perawatan
medis dan ketersediaan obat yang terbatas," kata Abdi Suhufan.
Korban awak kapal perikanan asal Indonesia tersebut mayoritas bekerja di kapal ikan Tiongkok
yang melakukan operasi penangkapan ikan di perairan internasional atau penangkap ikan jarak
jauh.
Pihaknya juga menemukan adanya praktik penyelundupan manusia yang terjadi kepada awak
kapal perikanan asal Indonesia. "Mereka yang sakit dan meninggal biasanya dipindahkan ke
kapal lain karena kapal tersebut tetap melanjutkan operasi penangkapan ikan," kata Abdi.
Abdi Suhufan juga menyampaikan bahwa pemenuhan hak-hak korban dan proses hukum
terhadap pelaku yang menyebabkan korban meninggal belum maksimal diberikan.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Slamet minta pemerintah perlu lebih memaksimalkan
perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai ABK di luar negeri atau pada
kapal ikan asing.
Slamet menyoroti soal pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi nelayan di Indonesia,
khususnya yang bekerja sebagai ABK di kapal asing.
Menurut Slamet, kelemahan perlindungan terhadap ABK Indonesia secara umum merupakan
dampak dari regulasi yang berlaku saat ini, yang dinilai masih bersifat parsial atau dengan kata
lain belum mengatur proses penempatan ABK asal Indonesia dari hulu ke hilir.
Untuk itu, ujar dia, sudah saatnya regulasi yang ada saat ini, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dicermati dengan seksama.
Selain itu, lanjutnya, ada juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015
tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan. "Keberadaan tenaga
kerja Indonesia yang bekerja di atas kapal perikanan asing selama ini telah memberikan manfaat
yang banyak secara ekonomi," kata Slamet.

77

Judul

Stimulus Pajak Diklaim Tak Cukup Pulihkan Dunia Usaha

Nama Media
Newstrend

bisnis.com
Insentif Perpajakan
https://ekonomi.bisnis.com/read/20210204/12/1352173/stimuluspajak-diklaim-tak-cukup-pulihkan-dunia-usaha

Halaman/URL
Jurnalis

Iim Fathimah Timorria

Tanggal

2021-02-04 11:17:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Dirjen PHI & Jamsos

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
neutral - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Stimulus sebenarnya
bukan hanya potongan pajak karena pelaku usaha itu tekanan banyak. Dari sisi penjualan,
mereka harus menekan biaya produksi. Dukungan ini yang diperlukan
negative - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Namun untuk subsidi
memang harus targeted. Tidak bisa dipukul rata untuk semua sektor dengan upah di bawah Rp5
juta seperti sebelumnya. Perlu dipilih sektor yang memang mengalami tekanan

Ringkasan
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal berpendapat daya dorong
stimulus dalam bentuk fiskal bagi dunia usaha relatif kecil jika dibandingkan dengan tekanan
yang banyak dirasakan. Selain menghadapi konsumsi yang lemah, dunia usaha juga harus
berkutat dengan upaya efisiensi produksi demi menjaga kesehatan arus kas. Karena itu, stimulus
yang bisa memperkecil biaya komponen produksi disebutnya bisa memberi ruang bagi dunia
usaha untuk pulih. Sejumlah komponen yang berkontribusi besar dalam operasional mencakup
biaya listrik dan upah tenaga kerja. Selain menjamin keringanan pajak, Faisal menilai subsidi
listrik dan upah tenaga kerja perlu dipastikan keberlanjutannya.

STIMULUS PAJAK DIKLAIM TAK CUKUP PULIHKAN DUNIA USAHA
JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal berpendapat daya
dorong stimulus dalam bentuk fiskal bagi dunia usaha relatif kecil jika dibandingkan dengan
tekanan yang banyak dirasakan.
Selain menghadapi konsumsi yang lemah, dunia usaha juga harus berkutat dengan upaya
efisiensi produksi demi menjaga kesehatan arus kas. Karena itu, stimulus yang bisa memperkecil
biaya komponen produksi disebutnya bisa memberi ruang bagi dunia usaha untuk pulih.
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"Stimulus sebenarnya bukan hanya potongan pajak karena pelaku usaha itu tekanan banyak.
Dari sisi penjualan, mereka harus menekan biaya produksi. Dukungan ini yang diperlukan,"
katanya kepada, Rabu (3/2/2021).
Sejumlah komponen yang berkontribusi besar dalam operasional mencakup biaya listrik dan
upah tenaga kerja. Selain menjamin keringanan pajak, Faisal menilai subsidi listrik dan upah
tenaga kerja perlu dipastikan keberlanjutannya.
"Namun untuk subsidi memang harus targeted. Tidak bisa dipukul rata untuk semua sektor
dengan upah di bawah Rp5 juta seperti sebelumnya. Perlu dipilih sektor yang memang
mengalami tekanan," kata dia.
Dia pun menyebutkan tidak semua sektor layak mendapatkan stimulus pada masa pemulihan.
Sejumlah sektor yang masih mencatatkan pertumbuhan seperti telekomunikasi, dagang-el,
farmasi, dan kesehatan dia sebut bisa dikecualikan dari daftar penerima stimulus.
Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi memperpanjang pajak untuk dunia usaha lewat
penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 9/2021. Insentif kali ini mencakup pajak penghasilan
(PPh) Pasal 21 DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon PPh Pasal 25, PPh final UMKM DTP,
serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.
Insentif diberikan untuk masa pajak Januari 2021 sampai Juni 2021. Untuk insentif pembebasan
PPh Pasal 22 impor berlaku sampai dengan 30 Juni 2021. Adapun insentif PPh Pasal 21 DTP
dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak pada 1.189 klasifikasi lapangan usaha (KLU) dan insentif
pembebasan PPh Pasal 22 impor untuk wajib pajak pada 730 KLU. Sementara insentif
pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk 1.018 KLU dan insentif restitusi PPN dipercepat untuk
wajib pajak pada 725 KLU.
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Ringkasan
Setelah belasan tahun luntang-lantung terhitung sejak 2004 ketika pertama kali diajukan,
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akhirnya masuk
daftar RUU Prolegnas Prioritas 2021. Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang lebih sering disebut
sebagai "pembantu" selama ini bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai dari negara.
Hubungan kerja antara PRT dengan majikan yang hanya berlandaskan kepercayaan tanpa
kontrak tertulis membuat PRT rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi.

MENGAWAL PENGESAHAN RUU PPRT
Setelah belasan tahun luntang-lantung terhitung sejak 2004 ketika pertama kali diajukan,
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akhirnya masuk
daftar RUU Prolegnas Prioritas 2021.
Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang lebih sering disebut sebagai "pembantu" selama ini bekerja
tanpa perlindungan hukum yang memadai dari negara. Hubungan kerja antara PRT dengan
majikan yang hanya berlandaskan kepercayaan tanpa kontrak tertulis membuat PRT rentan
mengalami kekerasan dan eksploitasi.
Beberapa produk undang-undang yang terpisah dan terbatas mengatur tentang PRT tidak cukup
memadai untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang utuh bagi jutaan
masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai PRT. Pengesahan RUU PPRT menjadi UU adalah
hal yang selalu dinanti oleh jutaan PRT Indonesia yang kerap mendapatkan perlakuan sewenangwenang oleh majikannya.
Tak Bisa Diabaikan Berdasarkan data yang dihimpun oleh ILO pada 2015, PRT di Indonesia
berjumlah 4,2 juta orang dengan tren meningkat setiap tahun. Jumlah ini termasuk tertinggi di
dunia jika dibandingkan dengan PRT di India yang berjumlah 3,8 juta dan PRT di Filipina yang
berjumlah 2,6 juta orang.
Tidak adanya UU khusus yang mengatur tentang PRT merupakan wujud pengabaian negara
terhadap 4 jutaan masyarakatnya yang bekerja sebagai PRT. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja
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Rumah Tangga (JALA PRT) mencatat bahwa terjadi 1.458 kasus kekerasan terhadap PRT
sepanjang 2018 hingga 2020. Data ini menunjukkan kerentanan PRT yang bekerja di ranah privat
terhadap kekerasan dan eksploitasi dengan model hubungan kerja yang hanya didasarkan atas
kepercayaan.
Sejumlah UU nasional seperti KUHP, UU PKDRT, UU Pemberantasan TPPO, UU Perlindungan
Anak, UU Pendidikan Nasional, UU HAM, Permenaker No. 2 Tahun 2015, dan konvensi ILO
lainnya yang mengatur tentang PRT secara terbatas dan terpisah belum memberi perlindungan
maksimal bagi PRT, sehingga dibutuhkan payung hukum yang mengatur secara komprehensif
tentang PRT.
Jam kerja tanpa batas, tidak ada istirahat, tidak ada hari libur, tidak ada jaminan sosial, upah
yang rendah, pemecatan sewenang-wenang oleh majikan, hingga kerap menjadi korban
kekerasan baik secara ekonomi, fisik, dan psikis adalah situasi tidak layak yang dijalani PRT
selama bekerja di ranah privat.
Kondisi ini diperparah dengan hak dan kedudukannya sebagai PRT yang diabaikan dalam UU
Ketenagakerjaan. Padahal sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, PRT juga
berhak untuk bekerja, memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja.
Ketika terjadi perselisihan antara PRT dan majikannya, cara yang ditempuh adalah cara-cara
"kekeluargaan" yang tidak mendatangkan keadilan bagi PRT. Akses terhadap mekanisme
penyelesaian perselisihan kerja seperti pengadilan industrial sebagaimana diatur dalam UU No.2
Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak dapat dijangkau oleh
PRT sebagai pekerja sektor informal.
Kondisi ini tidak bisa diabaikan begitu saja. PRT berhak mendapat keadilan dan kepastian hukum
dari negara, sehingga percepatan pengesahan RUU PPRT adalah suatu keharusan.
Standar Internasinal Perlindungan PRT dalam RUU PPRT berlandaskan asas pemenuhan dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia atas dasar kesetaraan gender tanpa diskriminasi.
RUU yang terdiri dari 14 bab dan 30 pasal ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban PRT,
tetapi juga mengatur hak dan kewajiban majikan yang dalam RUU ini disebut sebagai pengguna
jasa PRT (PJPRT), serta mengatur hak dan kewajiban agen penyedia PRT atau dalam RUU ini
disebut sebagai Lembaga Penempatan PRT.
Jam kerja PRT yang tidak terbatas, oleh RUU ini dibatasi menjadi maksimal 10 jam sehari dengan
waktu kerja fleksibel sesuai kesepakatan antara PRT dan PJPRT. RUU ini juga mengatur
mengenai waktu istirahat bagi PRT baik waktu istirahat antar jam kerja, harian, mingguan,
hingga tahunan. Waktu istirahat tahunan bagi PRT wajib diberikan sekurang-kurangnya 12 hari
setelah si PRT bekerja selama 12 bulan berturut-turut.
Mekanisme penyelesaian perselisihan antara PRT, majikan, dan agen penyedia PRT juga diatur
sedemikian rupa, penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat, melibatkan ketua RT/RW
dan/atau perangkat desa setempat, hingga penyelesaian melalui jalur hukum. Pengakhiran
hubungan kerja juga diatur dalam RUU ini, sehingga majikan tidak dapat sewenang-wenang
menghentikan PRT. Pelaksanaan dari ketentuan-ketetuan ini juga dilengkapi dengan sistem
pengawasan yang dilakukan oleh oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan aparat
kelurahan/desa, Ketua RT/RW setempat.
Pengaturan-pengaturan dalam RUU tersebut setidaknya telah sejalan dengan standar
internasional perlindungan PRT yang diatur dalam Konvensi ILO maupun konvensi non-ILO
lainnya. Sayangnya, RUU ini tidak menyebutkan upah minimum bagi PRT, sistem pengupahan
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dalam RUU ini diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan
daerah.
Mendorong Pengesahan Hasil survei Ramirez-Machado pada 2003 menunjukkan bahwa di antara
60 negara terdapat 19 negara yang mengatur tentang pekerjaan rumah tangga, dan terdapat
19 negara yang mengatur tentang pekerjaan rumah tangga di dalam UU Ketenagakerjaan
negaranya (Publikasi ILO, 2006) Afrika Selatan menjadi role of model bagi negara lain dalam
memberikan perlindungan khusus bagi PRT. Salah satu ciri penting sistem pengaturan PRT di
Afrika Selatan adalah bahwa semua majikan yang memperkerjakan seorang PRT selama lebih
dari 24 jam per bulan harus mendaftarkan pekerja tersebut kepada Departemen Tenaga Kerja,
sistem pengupahan dengan upah minimum sektoral, dan para PRT dapat membawa kasus-kasus
dugaan pelanggaran atas ketentuan sektoral kepada pengadilan industri yang disebut Komisi
Rekonsiliasi, Mediasi dan Arbitrase, serta (Publikasi ILO, 2006).
Untuk kawasan Asia Tenggara, Filipina menjadi negara pertama yang memberikan perlindungan
khusus bagi PRT, yaitu pada 2012 yang diatur dalam "Batas Kasambahay". Peraturan tersebut
memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak PRT dan menggolongkan PRT sebagai
pekerja sektor formal dengan sistem pengupahan upah minimum.
Sistem pengupahan minimum yang diterapkan baik di Afrika Selatan maupun di Filipina terbukti
meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang berprofesi sebagai PRT di negaranya.
Indonesia hendaknya dapat berkaca kepada kedua negara tersebut, sehingga kelak dalam sistem
pengupahan PRT dilakukan dengan sistem pengupahan upah minimum yang disesuaikan dengan
waktu, jenis dan beban kerja yang dilakukan PRT sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Sistem pengupahan seperti ini sesuai dengan Teori Keadilan John Rawls, yang menyatakan
bahwa "prinsip keadilan sosial adalah memberikan hak-hak dan kewajiban dengan menentukan
pembagian keuntungan dan beban kerja sama sosial secara layak". (Rawls, 2011).
Meski RUU PPRT telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021, disahkan atau tidaknya RUU ini
menjadi UU sangat bergantung pada political will dari pemerintah. Untuk itu kita sebagai
masyarakat harus tetap mengawal dan mendorong pemerintah untuk segera mensahkan RUU
PPRT sebagai wujud tanggung jawab negara kepada seluruh warga negaranya tanpa
memandang status pekerjaannya.
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Sumbernya dari
pemerintah dan rekomposisi iuran dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan juga
jaminan kematian (JKM)
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Iuran yang dibayar
pemerintah 0,22% dari upah sebulan

Ringkasan
Pemerintah akan membayar iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Program tersebut merupakan
program baru yang diatur dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Program tersebut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan
turunan.

PEMERINTAH AKAN BAYAR IURAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP), INI
BESARANNYA
KONTAN.CO.ID - JAKARTA . Pemerintah akan membayar iuran program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Program tersebut merupakan program baru yang diatur dalam Undang Undang nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Program tersebut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) sebagai aturan turunan.
"Sumbernya dari pemerintah dan rekomposisi iuran dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK)
dan juga jaminan kematian (JKM)," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Anwar Sanusi kepada Kontan.co.id, Kamis (4/2).
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Anwar bilang adanya JKP tak mengubah iuran yang dibayar oleh perusahaan. Iuran terkait JKP
akan dibayarkan oleh pemerintah nantinya. "Iuran yang dibayar pemerintah 0,22% dari upah
sebulan," terang Anwar.
Sebelumnya Anwar juga mengungkapkan bahwa nantinya peserta akan mendapatkan manfaat
selama 6 bulan bila terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Besaran manfaat yang akan
diterima sebesar 45% dari upah selama 3 bulan, dan 25% pada bulan berikutnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menerangkan pada saat rapat bersama dengan
Komisi IX mengenai syarat kepesertaan untuk mendapat manfaat tersebut. Peserta harus
terdafatar dalam 4 program manfaat di BP Jamsostek.
Antara lain adalah JKK, JKM, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Selain itu
ketentuan minimal untuk mendapatkan program antara lain masa kepesertaan 24 bulan, masa
iuran 12 bulan, serta membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan.
Selain itu terdapat pula kriteria PHK yang dibatasi untuk mendapat JKP. Peserta yang dapat
menerima JKP bila terkena PHK akibat penggabungan, perampingan, efisiensi, perubahan status
kepemilikan perusahaan.
Kriteria PHK lain yang mendapat JKL adalah PHK karena kerugian, tutup, pailit, serta pengusaha
melakukan kesalahan kepada pekerja. Ada pula PHK yg dikecualikan antara lain Pekerja Kontrak
Waktu Tertentu (PKWT), pensiun, meninggal, dan cacat total.
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negative - Martin Wibisono (Direktur, Commercial Client Dell Technologies Indonesia) Riset ini
juga mendapati batasan yang kabur antara kehidupan kerja dan pribadi menjadi kekhawatiran
utama yang dirasakan 33 persen responden jika cara bekerja jarak jauh berlanjut dalam jangka
panjang
positive - Martin Wibisono (Direktur, Commercial Client Dell Technologies Indonesia) Pekerja di
Indonesia siap untuk terus bekerja dari jarak jauh, tapi mereka mengharapkan dukungan yang
lebih besar dari perusahaan mereka, khususnya sumber daya teknologi dan yang berkaitan
dengan sumber daya manusia
neutral - Martin Wibisono (Direktur, Commercial Client Dell Technologies Indonesia) Tantangan
teknologi terbesar yang 41 persen dari mereka rasakan adalah stabilitas jaringan remote,
termasuk bandwidth internet. Sebanyak 32 persen dari mereka juga seringkali masih harus
menggunakan perangkat pribadi untuk bekerja

Ringkasan
Dell Technologies melalui riset terbarunya mengungkapkan tingkat kesiapan tenaga kerja di
Indonesia untuk bekerja jarak jauh dalam jangka panjang. Riset Indeks Kesiapan Bekerja Jarak
Jauh atau Remote Work Readiness (RWR) Index ini mewawancarai 1.030 pekerja Indonesia yang
berusia 18 tahun ke atas. Martin Wibisono, Direktur, Commercial Client Dell Technologies
Indonesia dan Filipina mengatakan, delapan dari 10 atau tepatnya 81 persen pekerja di
Indonesia merasa siap untuk bekerja jarak jauh dalam jangka panjang.
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HASIL RISET, MAYORITAS PEKERJA INDONESIA SIAP KERJA JARAK JAUH
JAKARTA - Dell Technologies melalui riset terbarunya mengungkapkan tingkat kesiapan tenaga
kerja di Indonesia untuk bekerja jarak jauh dalam jangka panjang. Riset Indeks Kesiapan Bekerja
Jarak Jauh atau Remote Work Readiness (RWR) Index ini mewawancarai 1.030 pekerja
Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas.
Martin Wibisono, Direktur, Commercial Client Dell Technologies Indonesia dan Filipina
mengatakan, delapan dari 10 atau tepatnya 81 persen pekerja di Indonesia merasa siap untuk
bekerja jarak jauh dalam jangka panjang.
"Riset ini juga mendapati batasan yang kabur antara kehidupan kerja dan pribadi menjadi
kekhawatiran utama yang dirasakan 33 persen responden jika cara bekerja jarak jauh berlanjut
dalam jangka panjang," ujarnya lewat siaran pers, Kamis (4/2/2021).
Lebih lanjut, dia menyebutkan responden merasa perusahaan perlu menyediakan lebih banyak
sumber daya untuk mendukung produktivitas mereka. "Pekerja di Indonesia siap untuk terus
bekerja dari jarak jauh, tapi mereka mengharapkan dukungan yang lebih besar dari perusahaan
mereka, khususnya sumber daya teknologi dan yang berkaitan dengan sumber daya manusia,"
katanya.
Secara umum, dia mengatakan 55 persen pekerja Indonesia merasa perusahaan tempat mereka
bekerja mendukung cara bekerja jarak jauh dalam jangka panjang.
Dari sisi sumber daya teknologi, hanya 54 persen pekerja di Indonesia sepakat perusahaan
tempat mereka bekerja telah melakukan semua yang mereka bisa untuk menyediakan sumber
daya teknologi yang dibutuhkan.
"Tantangan teknologi terbesar yang 41 persen dari mereka rasakan adalah stabilitas jaringan
remote, termasuk bandwidth internet. Sebanyak 32 persen dari mereka juga seringkali masih
harus menggunakan perangkat pribadi untuk bekerja," ujar Martin.
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negative - Mardjoko (Ketua KPPI) Dari bukti awal permohonan yang diajukan PT Gunung Raja
Paksi, KPPI menemukan adanya lonjakan jumlah impor produk I dan H section dari baja paduan
lainnya. Selain itu, terdapat indikasi awal mengenai kerugian serius atau ancaman kerugian
serius yang dialami industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor tersebut
neutral - Mardjoko (Ketua KPPI) Ini selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal pengumuman ini
positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Safeguard sangat penting guna melindungi produk dalam
negeri dari maraknya produk (baja) impor murah China
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami sampaikan fakta-fakta yang akan terjadi bilamana
safeguard tidak ada, atau di perpanjang, atau diperbaharui izinnya bagi perusahaan industri baja
pasti kolaps dalam tiga bulan, tidak butuh waktu satu atau dua tahun
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Tersebar di berbagai perusahaan seperti Krakatau Steel,
Gunung Raja Paksi, Ispatindo, Master Steel, dan lain-lain. Dan semua ikut terancam

Ringkasan
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memperpanjang penyelidikan tindakan
pengamanan perdagangan (safeguards) atas lonjakan jumlah impor produk I dan H section dari
baja paduan lainnya terhitung mulai 2 Februari 2021. Ini dilakukan setelah mendapat
permohonan dari PT Gunung Raja Paksi Tbk, sebagai penghasil produk I dan H section dari baja
paduan lainnya pada 7 Januari 2021 lalu. Ketua KPPI Mardjoko mengatakan, produk I dan H
section dari baja paduan lainnya terdiri dari dua nomor Harmonized System (HS) 8 digit, yaitu
Ex.7228.70.10 dan Ex. 7228.70.90. Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif
Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017. Tak hanya itu, tanpa safeguard juga diyakini
gelombang PHK massal menjadi tak terelakkan. Dalam hal ini Said memprediksi, setidaknya ada
sekitar 100,000 orang buruh di sektor baja yang terancam PHK.
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KPPI PERPANJANG SAFEGUARD, LINDUNGI INDUSTRI BAJA RI DARI SERBUAN
IMPOR
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memperpanjang penyelidikan tindakan
pengamanan perdagangan (safeguards) atas lonjakan jumlah impor produk I dan H section dari
baja paduan lainnya terhitung mulai 2 Februari 2021. Ini dilakukan setelah mendapat
permohonan dari PT Gunung Raja Paksi Tbk, sebagai penghasil produk I dan H section dari baja
paduan lainnya pada 7 Januari 2021 lalu.
Ketua KPPI Mardjoko mengatakan, produk I dan H section dari baja paduan lainnya terdiri dari
dua nomor Harmonized System (HS) 8 digit, yaitu Ex.7228.70.10 dan Ex. 7228.70.90. Uraian
dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.
"Dari bukti awal permohonan yang diajukan PT Gunung Raja Paksi, KPPI menemukan adanya
lonjakan jumlah impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya. Selain itu, terdapat
indikasi awal mengenai kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami industri
dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor tersebut," ujar dia dalam pernyataannya, Kamis
(4/1).
Menurut Mardjoko, kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa
indikator kinerja industri dalam negeri pada 2017--2020. Indikator tersebut, antara lain
penurunan keuntungan secara terus menerus yang diakibatkan dari menurunnya volume
produksi dan volume penjualan domestik, menurunnya kapasitas terpakai, berkurangnya jumlah
tenaga kerja, serta menurunnya pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik.
Oleh karena itu, KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftar sebagai
pihak-pihak yang berkepentingan (interested parties). "Ini selambat-lambatnya 15 hari sejak
tanggal pengumuman ini," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai penting
implementasi safeguard untuk melindungi industri baja nasional. Khususnya dari serbuan baja
impor murah asal China.
"Safeguard sangat penting guna melindungi produk dalam negeri dari maraknya produk (baja)
impor murah China," tegasnya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (21/1).
Bos KSPI ini mengungkapkan, ketika safeguard kepada pabrik baja nasional tidak diperpanjang,
dikhawatirkan perusahaan tidak bisa bersaing dengan produk impor murah. Akibatnya,
perusahaan produksi baja akan berisiko mengalami kebangkrutan hanya dalam sekejap waktu
saja.
"Kami sampaikan fakta-fakta yang akan terjadi bilamana safeguard tidak ada, atau di
perpanjang, atau diperbaharui izinnya bagi perusahaan industri baja pasti kolaps dalam tiga
bulan, tidak butuh waktu satu atau dua tahun," terangnya.
Tak hanya itu, tanpa safeguard juga diyakini gelombang PHK massal menjadi tak terelakkan.
Dalam hal ini Said memprediksi, setidaknya ada sekitar 100,000 orang buruh di sektor baja yang
terancam PHK.
"Tersebar di berbagai perusahaan seperti Krakatau Steel, Gunung Raja Paksi, Ispatindo, Master
Steel, dan lain-lain. Dan semua ikut terancam," imbuhnya.
[azz].
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan terus kembangkan jurusan
pertanian di beberapa BLK untuk obat dan kosmetik melalui kerja sama dengan PT Martha Tilaar
yang sudah lama di bidang tersebut
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama dengan Martha Tilaar ini sangat
kami butuhkan. Martha Tilaar ini bisa menjadi referensi yang cukup baik, baik untuk
meningkatkan kompetensi instruktur di beberapa BLK maupun untuk pengembangan modulmodul pelatihan
positive - Martha Tilaar (Founder & Chairwoman) Kalau kita bisa bekerja bersama, berpartisipasi
di dalam pendidikan, dalam pertanian, itu akan lebih cepat daripada sendiri-sendiri, kalau sudah
bersatu, maka kita bisa cepat lagi
neutral - Martha Tilaar (Founder & Chairwoman) Kekayaan alam kita luar biasa, kebudayaan luar
biasa, SDM kita juga luar biasa, tapi kalau tidak terdidik, tidak kompeten, maka akan kalah
dengan negara-negara lain

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

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap
Kartu Prakerja cukup besar, yakni sekitar Rp20 triliun dan sejauh ini tidak ada anggaran yang
dialokasikan untuk BSU di APBN 2021. Ida Fauziyah mengatakan, subsidi upah di APBD 2021
sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita konsentrasi pada program Kartu
Prakerja.

KARTU PRAKERJA RP20 TRILIUN, BLT SUBSIDI GAJI TAK DIANGGARKAN DI APBN
2021
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa alokasi yang
diberikan terhadap Kartu Prakerja cukup besar, yakni sekitar Rp20 triliun dan sejauh ini tidak
ada anggaran yang dialokasikan untuk BSU di APBN 2021.
"Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja," kata Menaker Ida dilansir dari Antara, Kamis
(4/2/2021).
Dia mengatakan tidak ada rencana pengadaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2021,
pemerintah akan mengandalkan program Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi pekerja
terdampak pandemi COVID-19.
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"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada
insentifnya tetap dilanjutkan," kata Menaker.
Dia menegaskan bahwa di dalam Kartu Prakerja telah ada komponen insentif, selain dana untuk
meningkatkan kompetensi bagi yang berhasil menjadi peserta.
Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan keahlian
masyarakat. Namun, selama pandemi COVID-19 pemerintah melakukan perubahan agar
terdapat komponen bantuan insentif bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan
kerja (PHK) atau angkatan kerja baru.
Total bantuan yang didapat adalah Rp3,55 juta, dengan rincian Rp600 ribu untuk biaya pelatihan
tiap bulan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta dan Rp 1 juta sebagai insentif biaya
pelatihan, serta Rp150 ribu sebagai biaya survei.
Sampai saat ini pemerintah masih mempersiapkan pembukaan pendaftaran gelombang ke-12
dari program tersebut.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tidak menggunakan skema subsidi upah,
tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang
memang tidak dialokasikan, karena kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tidak ada rencana pengadaan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji pada 2021. pemerintah akan mengandalkan program
Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi pekerja terdampak pandemi COVID-19. Menaker
menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap Kartu Prakerja cukup besar, yakni sekitar
Rp20 triliun dan sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BSU di APBN 2021.

TAK ADA BLT SUBSIDI GAJI, MENAKER: INSENTIF LEWAT KARTU PRAKERJA
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan tidak ada rencana
pengadaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji pada 2021. pemerintah akan
mengandalkan program Kartu Prakerja untuk memberikan insentif bagi pekerja terdampak
pandemi COVID-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada
insentifnya tetap dilanjutkan," kata Menaker Ida dilansir dari Antara, Kamis (4/2/2021).
Menaker menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap Kartu Prakerja cukup besar, yakni
sekitar Rp20 triliun dan sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BSU di APBN
2021.
"Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja," tambah Ida.
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Dia menegaskan bahwa di dalam Kartu Prakerja telah ada komponen insentif, selain dana untuk
meningkatkan kompetensi bagi yang berhasil menjadi peserta.
Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan keahlian
masyarakat. Namun, selama pandemi COVID-19 pemerintah melakukan perubahan agar
terdapat komponen bantuan insentif bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan
kerja (PHK) atau angkatan kerja baru.
Total bantuan yang didapat adalah Rp3,55 juta, dengan rincian Rp600 ribu untuk biaya pelatihan
tiap bulan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta dan Rp 1 juta sebagai insentif biaya
pelatihan, serta Rp150 ribu sebagai biaya survei.
Sampai saat ini pemerintah masih mempersiapkan pembukaan pendaftaran gelombang ke-12
dari program tersebut.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Iya subsidi upah sampai sekarang di anggaran
2021 tidak dialokasikan. Konsentrasi di kartu Prakerja
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Subsidi upah sampai sekarang. Kami tidak
menggunakan skema subsidi upah tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap
dilanjutkan alokasi cukup besar Rp20 triliun

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan alasan pemerintah tak melanjutkan program
subsidi upah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan alasan pemerintah tak
melanjutkan program subsidi upah. Politisi PKB itu menyatakan pemerintah ingin memfokuskan
bantuan sosial bagi kelompok pekerja ini pada program yang sudah ada seperti Kartu Prakerja.

ALASAN SUBSIDI UPAH TAK BERLANJUT, MENAKER: FOKUS DI KARTU PRAKERJA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan alasan pemerintah tak melanjutkan program
subsidi upah.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan alasan pemerintah tak melanjutkan program
subsidi upah. Politisi PKB itu menyatakan pemerintah ingin memfokuskan bantuan sosial bagi
kelompok pekerja ini pada program yang sudah ada seperti Kartu Prakerja.
"Iya subsidi upah sampai sekarang di anggaran 2021 tidak dialokasikan. Konsentrasi di kartu
Prakerja," ucap Ida kepada wartawan usai mengunjungi Kampoeng Djamoe Organik Martha
Tilaar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021).
Ida menjelaskan langkah ini memang berbeda dari strategi pemerintah merespons dampak
pandemi pada tenaga kerja di 2020. Waktu itu, pemerintah menganggarkan Rp33,1 triliun untuk
membantu 13,8 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta.
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Pada 2021 ini, Ida menjelaskan kebijakan ini memang tidak dianggarkan. Namun, ia memastikan
para pekerja yang memang membutuhkan bantuan insentif seperti subsidi upah dapat
menggunakan jalur program Kartu Prakerja. Pasalnya, program itu juga masih dilengkapi dengan
insentif uang di samping pelatihan peningkatan kemampuan pesertanya.
Di sisi lain, anggaran program Prakerja juga sudah ditambah cukup banyak. Pada 2021
anggarannya naik dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun alias sama dengan anggaran tahun 2020
lalu Rp20 triliun. Menurut Ida, anggaran sebesar itu bisa dimanfaatkan oleh pekerja yang
membutuhkan selama memenuhi syarat peserta Prakerja.
"Subsidi upah sampai sekarang. Kami tidak menggunakan skema subsidi upah tapi program
Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan alokasi cukup besar Rp20 triliun,"
ucap Ida.
Meski demikian, pemerintah pernah menyatakan Kartu Prakerja diutamakan bagi pekerja yang
menjadi korban PHK dan dirumahkan. Meski dalam Perpres 76/2020, penerima memang cukup
luas, yaitu mereka yang terkena PHK, dirumahkan, mencari kerja, membutuhkan peningkatan
kompetensi, hingga UMKM.
Di sisi lain, skema subsidi upah pada 2020 lalu justru menargetkan segmen berbeda yaitu
masyarakat yang masih bekerja dan merupakan anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BSU di anggaran 2021 tidak dialokasikan
karena kita konsentrasi pada Program Kartu Prakerja. Jadi, program Prakerja masih diteruskan
karena di situ ada insentifnya jadi bukan hanya meningkatkan kompetensi tapi ada insentifnya
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Berkurangnya sendiri mulai dari setengah,
75%, tetapi mereka belum pada posisi dirumahkan atau PHK
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk saat ini, kami tidak menggunakan
skema subsidi upah tetapi memanfaatkan Program Kartu Prakerja yang di situ ada insentif tetap
dilanjutkan karena alokasi cukup besar hingga Rp20 triliun

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan program bantuan subsidi upah
(BSU) kepada pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp5 juta dihentikan karena
pemerintah akan fokus pada Program Kartu Prakerja yang memberikan modal pelatihan dan
insentif. BSU di anggaran 2021 tidak dialokasikan karena kita konsentrasi pada Program Kartu
Prakerja. Jadi, program Prakerja masih diteruskan karena di situ ada insentifnya jadi bukan hanya
meningkatkan kompetensi tapi ada insentifnya, kata Ida

MENAKER SEBUT SUBSIDI UPAH DISETOP KARENA FOKUS KE KARTU PRAKERJA
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan program bantuan subsidi upah
(BSU) kepada pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp5 juta dihentikan karena
pemerintah akan fokus pada Program Kartu Prakerja yang memberikan modal pelatihan dan
insentif.
"BSU di anggaran 2021 tidak dialokasikan karena kita konsentrasi pada Program Kartu Prakerja.
Jadi, program Prakerja masih diteruskan karena di situ ada insentifnya jadi bukan hanya
meningkatkan kompetensi tapi ada insentifnya," kata Ida, Rabu (3/2).
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Diketahui, seluruh angkatan kerja ada sebanyak 128 juta orang, sementara pengangguran yang
terdampak pandemi covid-19 adalah sebanyak 2,1 juta orang. Sehingga jumlah pengangguran
saat ini mencapai 9,1 juta orang.
"Dilihat dari data BPS tersebut banyak sekali masyarakat yang terdampak pandemi ini apakah
PHK atau dirumahkan, sebagian besar memang dirumahkan dan penghasilan berkurang,"
ungkapnya, "Berkurangnya sendiri mulai dari setengah, 75%, tetapi mereka belum pada posisi
dirumahkan atau PHK," tambahnya.
Tahun lalu, ada beberapa langkah yang diambil pemerintah seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU)
yang diberikan kepada pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta per bulan, Program Kartu
Prakerja, dan melaksanakan jaring pengaman sosial yang diarahkan untuk memberi layanan
kepada masyarakat terdampak pandemi.
"Untuk saat ini, kami tidak menggunakan skema subsidi upah tetapi memanfaatkan Program
Kartu Prakerja yang di situ ada insentif tetap dilanjutkan karena alokasi cukup besar hingga Rp20
triliun," pungkasnya. (OL-1).
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