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NEWSTREND 

Judul : Ganjar : Saya Melaksanakan Peraturan Pemerintah 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah menjelaskan bahwa dirinya hanya 

melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

Dimana aturan tersebut menjelaskan tentang formula kenaikan upah berdasarkan 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi 

September 1,42 persen,  pertumbuhan ekonomi 1,85 persen, jika dijumlah menjadi 3,27 

persen 

Maka kenaikannya sejumlah 3,27 persen, sehingga UMP Jawa Tengah 2021 menjadi 

Rp 1.798.979, atau naik sekitar Rp 56 ribu. Berdasarkan Pasal 45 PP 78 Tahun 2015, 

gubernur wajib menetapkan UMP. Hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah, 

UMP ditetapkan dan diumumkan gubernur pada 1 November dengan keputusan 

gubernur. 
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Judul Uji Materi Ciptaker Dimulai, Legislative Review Disiapkan 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg1&11 

Jurnalis ttg 

Tanggal 2020-11-05 05:34:00 

Ukuran 332x338mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 368.520.000 

News Value Rp 3.685.200.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - muhammad hafidz (sekretaris umum dewa pimpinan pusat (DPP) FSPS) Muatan materi 
di UU Ciptaker tidak lebih baik dan justru lebih rendah dari UU Ketenagakerjaan 

positive - Didik Mukrianto (anggota Fraksi Demokrat) Sebagai bagian dari sikap Demokrat yang 
menolak persetujuan RUU Cipta Kerja di rapat paripurna DPR, kami akan menyiapkan langkah-
langkah legislative review melalui tata cara dan mekanisme yang diatur dalam UU 

neutral - Didik Mukrianto (anggota Fraksi Demokrat) Kami sangat menghormati. dan secara 
moral men -support segenap pihak yang punya kesamaan pandang dengan Demokrat 

neutral - Mulyanto (Anggota Fraksi PKS) Langkah yang bijak menurut saya, pemerintah segera 
menerbitkan perppu pembatalan UU Cipta Kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban politik 
kepadarakyat 

 

Ringkasan 

Mahkamah konstitusi menggelar sidang uji materi UU cipta kerja kemarin (4/11), sidang ini 
menindaklanjuti permohonan dari federasi serikat pekerja singa perbangsa (FSPS) 

Pemohon diminta membacakan secara lisan permohonan mereka pada sidang perdana itu, 
sekretaris umum dewa pimpinan pusat (DPP) FSPS muhammad hafidz menyebutkan sejumlah 
pasal dalam UU 11/2020 tentang cipta kerja berpontensi merugikan buruh. 

 

UJI MATERI CIPTAKER DIMULAI, LEGISLATIVE REVIEW DISIAPKAN 

Mahkamah konstitusi menggelar sidang uji materi UU cipta kerja kemarin (4/11), sidang ini 
menindaklanjuti permohonan dari federasi serikat pekerja singa perbangsa (FSPS) 

Pemohon diminta membacakan secara lisan permohonan mereka pada sidang perdana itu, 
sekretaris umum dewa pimpinan pusat (DPP) FSPS muhammad hafidz menyebutkan sejumlah 
pasal dalam UU 11/2020 tentang cipta kerja berpontensi merugikan buruh. 
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Antara lain, pasal 81 angka 15.19.25.dan 44 "muatan materi yang terkandung dalam pasal a quo 
setidaknya berpontensi merugikan hak-hak konstisional. khuusnya anggota permohon dan 
umumnya pekerja dan buruh" jelas hafidz dalam sidang secara virtual kemarin. 

Dia memerinci, pasal 81 angka 15 mengubah ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Pasal 
tersebut mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Lalu, pasal 81 angka 19 
meniadakan Pasal 65 UU Ketenagakerjaan tentang perjanjian pemborongan pekerjaan secara 
tertulis. 

Selanjurnya, FSPS menggugat pasal 81 ayat 25 mengubah pasal 88D UU Ketenagakerjaan 
tentang upah minimum pekerja. Pasal 81 angka 29 menghapus pengaturan pengupahan yang 
sebelumnya ada di Pasal 91 UU Ketenagakerjaan. Juga, Pasal 81 angka 44 mengubah Pasal 156 
UU Ketenagakerjaan tentang kewajiban perusahaan membayar uang pesangon. 

Dia menegaskan apabila permohonan dikabulkan oleh MK, maka pekerja bisa kembali mendapat 
kepastian hukum untuk hal-hal yang telah dihapuskan. Seperti pengupahan dan pemberian uang 
pesangon dari perusahaan. "Muatan materi di UU Ciptaker tidak lebih baik dan justru lebih 
rendah dari UU Ketenagakerjaan," tegas Hafidz. 

Selagi proses uji materi berjalan, salah satu fraksi di DPR yang kontra UU Ciptaker juga akhirnya 
mengambil langkah. Fraksi Demokrat akhirnya menyatakan bakal mengajukan legislative review 
ke pimpinan DPR. Rencana itu disampaikan oleh anggota Fraksi Demokrat Didik Mukrianto 
kemarin. 

"Sebagai bagian dari sikap Demokrat yang menolak persetujuan RUU Cipta Kerja di rapat 
paripurna DPR, kami akan menyiapkan langkah-langkah legislative review melalui tata cara dan 
mekanisme yang diatur dalam UU," jelasnya. 

Fraksi Demokrat terdorong mengajukan legislative review setelah sejumlah kesalahan 
redaksional yang ditemukan dalam UU tersebut. Pilihan ini diambil juga sebagai hak dari fraksi 
sebagai anggota DPR yang turut mengusulkan revisi UU Cipta Kerja Dia berharap langkah ini 
bisa memperkuat pula upaya judicial review yang berjalan di MK. "Kami sangat menghormati 
dan secara moral men-support segenap pihak yang punya kesamaan pandang dengan 
Demokrat," lanjutnya. 

Fraksi PKS berpendapat lain. Menurut mereka, akan lebih efektif jika presiden menerbitkan 
Perppu untuk membatalkan UU ini. Anggota Fraksi PKS Mulyanto menilai bahwa Perppu ini 
memiliki banyak kesalahan bahkan setelah ditandatangani presiden. Alasan tersebut cukup bagi 
presiden untuk segera mengeluarkan perppu. 

"Langkah yang bijak menurut saya, pemerintah segera menerbitkan perppu pembatalan UU Cipta 
Kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat," jelasnya kemarin. Dia 
menegaskan agar pemerintah tidak memaksakan UU yang sudah terlihat pembuatannya terburu-
buru dan pengesahannya dipaksakan itu. 

Lagi pula, Mulyanto menilai perppu lebih efektif daripada harus menunggu judicial review. Karena 
banyaknya pasal bermasalah akan membuat JR memakan waktu cukup panjang, (deb/tau/ttg) 
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Judul More journos report violations after jobs law passed: LBH Pers 

Nama Media Jakarta Post 

Newstrend Dampak Virus Corona 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis Tri Indah Oktavianti 

Tanggal 2020-11-05 05:30:00 

Ukuran 106x117mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 40.386.000 

News Value Rp 121.158.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ade Wahyudin (LBH Pers director) We have received at least 15 more reports since [the 
law was passed] 

 

Ringkasan 

More than 100 media workers have filed reports on alleged violations of labor rights committed 
by their employers, the Legal Aid Institute for the Press (LBH Pers) has revealed. 

As of Monday, the institute had received at least 137 reports from journalists and other media 
workers who filed reports of alleged unfair treatment by their employers across the country, 
most of which came from Greater Jakarta. 

“INFID urges the Manpower Minister to make a maximum effort to help media workers by using 
[a] COVID-19 financial scheme provided by the government,” the letter states. Sent to Manpower 
Minister Ida Fauziyah on Tuesday, the letter also addressed the potential of mass layoffs among 
journalists at the 

 

MORE JOURNOS REPORT VIOLATIONS AFTER JOBS LAW PASSED: LBH PERS 

More than 100 media workers have filed reports on alleged violations of labor rights committed 
by their employers, the Legal Aid Institute for the Press (LBH Pers) has revealed. 

As of Monday, the institute had received at least 137 reports from journalists and other media 
workers who filed reports of alleged unfair treatment by their employers across the country, 
most of which came from Greater Jakarta. 

Most of the reports were related to layoffs and furloughs experienced by the workers due to the 
economic fallout of the COVID-19 outbreak. Most of them also reported pay and holiday bonus 
cuts. 
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LBH Pers also received more reports as the House of Representatives passed the job creation 
bill into law on Oct. 5. 

On Monday, President Joko “Jokowi” Widodo eventually signed the law, which is aimed at 
boosting national economic recovery through significant adjustments to labor rules and business 
licensing processes. 

“We have received at least 15 more reports since [the law was passed],” LBH Pers director Ade 
Wahyudin said on Wednesday. 

Critics said the Job Creation Law would threaten Indonesian press freedom, as they fear the law 
will make it easier for media companies to lay off their workers or treat them unfairly. 

The media industry has been hit hard by economic hardships amid the COVID-19 pandemic. The 
Alliance of Independent Journalists (AJI) has received a number of reports of media companies 
that have cut wages, delayed salary payments and laid off employees. 

In addition, at least 242 journalists have tested positive for COVID-19, according to AJI data 
from March to September. 

In August, The Jakarta Post also announced that it would lay off two-thirds of its employees in 
a bid to reduce costs and ease financial hardship. 

On Oct. 12, the Post’s management encouraged employees to resign by offering a severance 
package for those who could no longer stand the uncertainty and wished to leave. This resulted 
in more than 20 employees leaving the newsroom. 

The International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) has urged the government 
to financially aid media companies in order to help them survive the crisis. 

“INFID urges the Manpower Minister to make a maximum effort to help media workers by using 
[a] COVID-19 financial scheme provided by the government,” the letter states. Sent to Manpower 
Minister Ida Fauziyah on Tuesday, the letter also addressed the potential of mass layoffs among 
journalists at the 
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Judul Workers, companies and govt, all stand to lose from labor unrest 

Nama Media Jakarta Post 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Opini 

Tanggal 2020-11-05 05:28:00 

Ukuran 109x236mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 62.130.000 

News Value Rp 186.390.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

The continuing wave of labor unrest and demonstrations opposing the 2020 Job Creation Law, 
along with the government’s decision to freeze the current minimum wage for 2021, could cause 
more layoffs at a time when the unemployment rate has risen steeply to more than 10 percent 
in the economic fallout from the pandemic. 

Labor leaders should think out of the box and not lose sight of the big picture: the vital need to 
stimulate private investment and businesses, because it is the private sector that generates jobs, 
not the government. 

 

WORKERS, COMPANIES AND GOVT, ALL STAND TO LOSE FROM LABOR UNREST 

The continuing wave of labor unrest and demonstrations opposing the 2020 Job Creation Law, 
along with the government’s decision to freeze the current minimum wage for 2021, could cause 
more layoffs at a time when the unemployment rate has risen steeply to more than 10 percent 
in the economic fallout from the pandemic. 

Labor leaders should think out of the box and not lose sight of the big picture: the vital need to 
stimulate private investment and businesses, because it is the private sector that generates jobs, 
not the government. 

Jobs provide wages, which in turn generates consumer buying power. This is the process chain 
that propels the wheels of the economy. 

Trade unions should instead take their fight to the Constitutional Court by filing a judicial review 
request if they still cannot accept the law’s provisions on worker rights and protection, despite 
the fact that most analysts have agreed that the new labor provisions are fair compared to other 
labor rules in ASEAN states. 

It is true that stoking greater demand for labor through growing jobs, the main objective of the 
law, is as important as establishing the rules on worker protection and welfare. But overly 
protective regulations could choke growth in the formal sector, which is badly needed to absorb 
the huge number of job seekers. 
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Continuing with the mass demonstrations would not only heighten the risk of COVID-19 infection 
and street violence, but also undermine productive activities and scare off new potential investors 
in labor-intensive industries. 

The intermittent bouts of labor unrest would also further hamper the economy that is already 
trapped in a deep recession. If trade unions continue to behave and act in a radical manner, 
potential investors will shun Indonesia. 

For the estimated 90 million workers, or 70 percent of the national workforce, still laboring in 
the informal sector, this added uncertainty would also kill their chances of finding jobs in the 
formal economy. Workers in the informal economy are often paid twice as low as the legal 
minimum wage and are not protected under the labor laws. 

It would be grossly irresponsible for union leaders to incite further unrest or demonstrations, 
considering the glutted labor market and the fact that almost 80 percent of job seekers have 
only completed secondary school and do not have marketable skills. 

Labor leaders should instead fight for stronger enforcement of all prevailing labor laws and 
regulations, because labor is actually one of the most regulated and protected sectors in the 
country. 

The regulatory context for employment is provided by the 2003 Manpower Law. Most recently, 
the new 2020 Job Creation Law revises provisions on such labor issues such as minimum wage, 
social security, dismissals, severance pay, contract and outsource workers. 

Indonesia also has specific laws on trade unions (Law No. 21/2000), industrial disputes and 
settlements (Law No. 2/2004) and social security (Law No. 40/2004). 

The effectiveness of labor inspection to support the protection of workers’ rights has been limited 
due to resource constraints, whereas employee bargaining power is quite weak. 

Stronger labor inspection is needed to increase employer compliance with the regulated 
standards on workplace norms, freedom of association, minimum wage, social security, and 
occupational health and safety. The procedures at the Industrial Relations Court, which settles 
labor disputes, also need improving in terms of credibility. 

Likewise, it is rather futile for union leaders to protest the minimum wage freeze for 2021, as 
the economy is projected to contract by 1 to 2 percent, while inflation forecast is below 2 percent 
this year. The 2015 minimum wage regulation has stipulated that provincial wages are adjusted 
to annual economic growth and inflation. 

The 2015 minimum wage regulation ensures that formal workers get fair wage hikes according 
to the productivity rate and, at the same time, protects them against inflation. 

The fixed formula provides certainty for employers in calculating production costs and thereby 
helps stimulate investment, despite the complex economic conditions and varying needs of 
workers and their families in the vast population across the Indonesian archipelago. 

Union leaders should realize that, in the long run, wage increases that are not supported by a 
corresponding increase in productivity would only lead to higher unemployment, as a result of 
factories cutting their payrolls or investors shunning labor-intensive industries. 

Managing peaceful industrial relations will depend very much on how capable factory or company 
trade unions are in developing effective bargaining relationships with their employers. 

Employers have no less a vital role in preventing labor disputes. The contentment of their workers 
will depend on how forthcoming and transparent management is regarding the company’s 
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condition and its willingness to acknowledge and enhance their workers’ capabilities in collective 
bargaining, as well as in allowing the participation of employee representatives in making 
company regulations and collective labor agreements. 

It is important to get industrial relations back on track and find ways to balance the conflicting 
demands of employees and employers in matters of job security, welfare and social protection. 
Sound industrial relations is a crucial factor for investors. Improving the quality of dialogue 
between employers, workers and the government will therefore be an important part of the 
economic fabric of the country’s competitiveness. 
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Judul Debat dengan Mahasiwa, Bahlil Lahadalia Akui UU Cipta Kerja Kurang 
Sosialisasi 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1402399/debat-dengan-mahasiwa-bahlil-
lahadalia-akui-uu-cipta-kerja-kurang-sosialisasi 

Jurnalis Antara 

Tanggal 2020-11-05 05:19:00 

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 

negative - Susanto Triyogo (Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) UU Cipta 
Kerja tidak disusun untuk penyelesaian pengangguran. Ini cuma politik hukum dari proyeksi IMF 
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 

neutral - Susanto Triyogo (Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)) 
Kami juga melihat untuk masalah birokrasi berputar (berbelit), ada Inpres Nomor 7 Tahun 2019. 
Naiknya investasi juga belum menjamin penciptaan lapangan kerja 

neutral - Najih Prastiyo (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 
(DPP IMM)) Saya mengapresiasi Presiden Jokowi yang akan memangkas UU yang hambat 
investasi, tapi kemudian dia menjelaskan dari UU Cipta Kerja ini nanti ada peraturan pemerintah 
dan banyak lagi turunan ini itu. Kalau tujuannya aturan baru di bawahnya, apa hubungannya 
dengan perampingan yang disampaikan di awal? 

neutral - I Kadek Andre Nuaba (Ketua Umum KMHDI) Lalu, soal pengelolaan tanah, pemerintah 
mengatakan ini akan digunakan untuk pembangunan. Kalau mau bangun bangsa Indonesia, 
jangan kasih ke investor, coba kasih ke masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat 2 

neutral - Bahlil Lahadalia (aktivis mahasiswa Cipayung Plus) Kami menyadari sosialisasi kurang. 
Maka dalam penyusunan 36 PP, kita akan buka posko untuk menerima masukan secara terbuka. 
Bahkan kita akan buka web supaya tidak ada kesan (diam-diam). Kita buka 

negative - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) UU ini pasti 
banyak yang menurut teman-teman perlu diperbaiki. Ruang memperbaikinya ada. Saya 
menawarkan, PP lagi dibuat, ayo teman-teman bikin rekomendasi pasal per pasal. Saya kawal 
dan saya akan bertanggung jawab 

neutral - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) Kalau tidak 
menciptakan nilai tambah, dari zaman VOC kita akan kirim (ekspor) bahan baku terus. Presiden 
perintahkan setiap sumber daya alam harus didorong agar menciptakan nilai tambah, dan ada 
industri turunan yang beri tenaga kerja tidak langsung 
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negative - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) Tapi proses 
notifikasinya belum ada aturan yang membatasi berapa lamanya. Di UU Cipta Kerja ada NSPK, 
itu yang jadi kinci K/L, bupati, gubernur agar tidak lama beri izin. Di Inpres itu tidak ada 

negative - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) Soal upah, 
bukan tidak ada upah kabupaten/kota, ada tuh. Kalau masih diragukan, saya bilang ke Bu 
Menaker diperkuat lagi, dimasukkan ke PP. Kita buka ruang kok 

 

Ringkasan 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjawab tantangan debat 
terbuka yang disampaikan aktivis mahasiswa Cipayung Plus mengenai Omnibus Law UU Cipta 
Kerja. Debat terbuka itu digelar di Jakarta, Rabu malam, 4 November 2020, yang juga disiarkan 
secara langsung melalui kanal Youtube BKPM. 

Dalam debat terbuka itu, sebanyak delapan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) 
menyampaikan alasan keberatannya atas UU Cipta Kerja yang dinilai tidak menjawab kebutuhan 
penciptaan kerja sebagaimana namanya. Pembahasan dan penyusunan UU Cipta Kerja juga 
dinilai tidak melibatkan partisipasi publik sehingga tidak transparan. 

Sementara itu, terkait masalah upah yang juga jadi sorotan banyak pihak, Bahlil menegaskan 
tidak ada penghapusan upah minimum kabupaten/kota. Ia bahkan akan meminta Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk bisa membuka ruang soal masalah upah di UU Cipta Kerja. 

 

DEBAT DENGAN MAHASIWA, BAHLIL LAHADALIA AKUI UU CIPTA KERJA KURANG 
SOSIALISASI 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjawab tantangan debat 
terbuka yang disampaikan aktivis mahasiswa Cipayung Plus mengenai Omnibus Law UU Cipta 
Kerja. Debat terbuka itu digelar di Jakarta, Rabu malam, 4 November 2020, yang juga disiarkan 
secara langsung melalui kanal Youtube BKPM. 

Dalam debat terbuka itu, sebanyak delapan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) 
menyampaikan alasan keberatannya atas UU Cipta Kerja yang dinilai tidak menjawab kebutuhan 
penciptaan kerja sebagaimana namanya. Pembahasan dan penyusunan UU Cipta Kerja juga 
dinilai tidak melibatkan partisipasi publik sehingga tidak transparan. 

"UU Cipta Kerja tidak disusun untuk penyelesaian pengangguran. Ini cuma politik hukum dari 
proyeksi IMF untuk mencapai pertumbuhan ekonomi," kata Ketua Umum Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Susanto Triyogo. 

Susanto juga menilai UU Cipta Kerja bagai ilusi terhadap investasi. Pasalnya, tren investasi 
sepanjang 2015-2019 yang terus meningkat tidak sebanding dengan serapan tenaga kerjanya. 

"Kami juga melihat untuk masalah birokrasi berputar (berbelit), ada Inpres Nomor 7 Tahun 2019. 
Naiknya investasi juga belum menjamin penciptaan lapangan kerja," kata Susanto. 

Senada, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Arya Kharisma 
menilai masalah kemudahan perizinan dan upaya menarik investasi tidak cukup menjadi 
landasan bagi UU Cipta Kerja masuk ke semua lini. 
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Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Najih 
Prastiyo menyoroti banyaknya aturan turunan UU Cipta kerja yang akan disusun nantinya yang 
justru kontradiktif dengan keinginan Presiden Jokowi untuk menyederhanakan aturan. 

"Saya mengapresiasi Presiden Jokowi yang akan memangkas UU yang hambat investasi, tapi 
kemudian dia menjelaskan dari UU Cipta Kerja ini nanti ada peraturan pemerintah dan banyak 
lagi turunan ini itu. Kalau tujuannya aturan baru di bawahnya, apa hubungannya dengan 
perampingan yang disampaikan di awal?" ungkap Najih. 

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) 
Benidiktus Papa menyoroti pengebirian aturan mengenai lingkungan hidup yang dalam UU Cipta 
Kerja. Ada pun Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menilai UU Cipta Kerja 
sangat sentralitas, jauh dari semangat reformasi yang mendorong desentralisasi. 

"Lalu, soal pengelolaan tanah, pemerintah mengatakan ini akan digunakan untuk pembangunan. 
Kalau mau bangun bangsa Indonesia, jangan kasih ke investor, coba kasih ke masyarakat 
sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat 2," kata Ketua Umum KMHDI I Kadek Andre Nuaba. 

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonensia (GMKI) Corneles Galanjinjinay menilai UU 
Cipta Kerja sebaiknya disebut UU kemudahan investasi karena substansinya yang lebih 
memudahkan investasi, bukannya menciptakan lapangan kerja. 

Tanggapan Kepala BKPM Menanggapi masukan-masukan dari kalangan aktivis, Bahlil mengakui 
kurangnya sosialisasi dalam proses perundang-undangan. Namun, dalam penyusunan 36 
peraturan pemerintah (PP) turunan UU Cipta Kerja nanti, pemerintah akan membuka masukan 
publik secara terbuka. 

"Kami menyadari sosialisasi kurang. Maka dalam penyusunan 36 PP, kita akan buka posko untuk 
menerima masukan secara terbuka. Bahkan kita akan buka web supaya tidak ada kesan (diam-
diam). Kita buka," katanya. 

Bahlil juga mengajak rekan-rekan aktivis mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan 
aturan turunan UU Cipta Kerja. 

"UU ini pasti banyak yang menurut teman-teman perlu diperbaiki. Ruang memperbaikinya ada. 
Saya menawarkan, PP lagi dibuat, ayo teman-teman bikin rekomendasi pasal per pasal. Saya 
kawal dan saya akan bertanggung jawab," katanya. 

Mantan Ketua Umum Hipmi itu menjelaskan alasan tren investasi di Indonesia yang terus 
meningkat tapi tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Hal itu terjadi karena adanya 
transformasi ekonomi, di mana Indonesia tengah mendorong nilai tambah. 

"Kalau tidak menciptakan nilai tambah, dari zaman VOC kita akan kirim (ekspor) bahan baku 
terus. Presiden perintahkan setiap sumber daya alam harus didorong agar menciptakan nilai 
tambah, dan ada industri turunan yang beri tenaga kerja tidak langsung," katanya. 

Namun, kata Bahlil, penciptaan tenaga kerja tidak langsung dari kegiatan investasi tetap terjadi. 
Ada pun hitungan tenaga kerja yang terserap langsung melalui kegiatan investasi pada 2019 
memang tercatat sekitar 1,2 juta orang dari total Rp809 triliun investasi yang masuk. 

Terkait Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Bahlil 
menjelaskan Inpres tersebut hanya memerintahkan pendelegasian wewenang dari 22 
kementerian/lembaga kepada BKPM. 
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"Tapi proses notifikasinya belum ada aturan yang membatasi berapa lamanya. Di UU Cipta Kerja 
ada NSPK, itu yang jadi kinci K/L, bupati, gubernur agar tidak lama beri izin. Di Inpres itu tidak 
ada," katanya. 

Sementara itu, terkait masalah upah yang juga jadi sorotan banyak pihak, Bahlil menegaskan 
tidak ada penghapusan upah minimum kabupaten/kota. Ia bahkan akan meminta Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk bisa membuka ruang soal masalah upah di UU Cipta Kerja. 

"Soal upah, bukan tidak ada upah kabupaten/kota, ada tuh. Kalau masih diragukan, saya bilang 
ke Bu Menaker diperkuat lagi, dimasukkan ke PP. Kita buka ruang kok," ujarnya. 

ANTARA. 
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Judul Kadisnaker: Tunggu Hasil Pembahasan SP & Apindo 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL Pg5 

Jurnalis BI 

Tanggal 2020-11-05 05:18:00 

Ukuran 142x120mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 12.780.000 

News Value Rp 63.900.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Mantok Jorghi (Kadisnaker Depok) Masih kita bahas kesepakatannya 

neutral - Dedi Supandi (Pjs Walikota Depok) Kita lihat dulu hasil kesepakatan seperti apa. Jika 
sudah ada kesepakatan antara serikat pekerja dan Apindo terkait surat Menaker. kami siap untuk 
merekomendasikan surat kepada gubernur 

 

Ringkasan 

Pemerintah Depok berencana menaikkan upah minimum kota (UMK) 2021. Saat ini, masalah 
kenaikan UMK tengah dibahas bersama dengan Serikat Pekerja (SP) dan Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo). 

"Masih kita bahas kesepakatannya," kata Kadisnaker Depok, Mantok Jorghi, kepada wartawan, 
Rabu (4/11). 

 

KADISNAKER: TUNGGU HASIL PEMBAHASAN SP & APINDO 

Pemerintah Depok berencana menaikkan upah minimum kota (UMK) 2021. Saat ini, masalah 
kenaikan UMK tengah dibahas bersama dengan Serikat Pekerja (SP) dan Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo). 

"Masih kita bahas kesepakatannya," kata Kadisnaker Depok, Mantok Jorghi, kepada wartawan, 
Rabu (4/11). 

la mengungkap pemerintah kota masih mempunyai waktu sampai tiga pekan kedepan. Sebelum 
mengusulkan atau merekomendasi masalah UMK SP & Apindo 2021 kepada Gubernur Jawa 
Barat, Pjs Walikota Depok, Dedi Supandi akan melihat hasil pembahasan antara serikat pekerja 
dan Apindo. 

SIAP REKOMENDASIKAN 
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"Kita lihat dulu hasil kesepakatan seperti apa. Jika sudah ada kesepakatan antara serikat pekerja 
dan Apindo terkait surat Menaker. kami siap untuk merekomendasikan surat kepada gubernur," 
jelas Dedi. 

Jika hasil pembahasan menyatakan ada kenaikan upah, Manto mengaku perlu disepakati pula 
besarannya lebih dahulu. 

Namun demikian Manto tidak menepis kemungkinan akan meniru taktik Pemprov DKI Jakarta 
pada akhirnya akan memutuskan kenaikkan. 

"Kriteria perusahaan tergolong terdampak pandemi atau bukan, tergabung kejujuran dari pemilik 
perusahaan yang tergabung dalam Apindo Kota Depok, " Pungkasnya. 

(angga/bi) 
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Judul Masih dalam Proses Perundingan 

Nama Media Warta Kota 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis VIN 

Tanggal 2020-11-05 05:17:00 

Ukuran 63x176mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 8.505.000 

News Value Rp 25.515.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Manto Manto (Kepala Dinasker Kota Depok) Memang hingga kini UMK belum kami 
ajukan karena masih dalam proses perundingan 

neutral - Manto Manto (Kepala Dinasker Kota Depok) Minggu kedua rencananya kami serahkan 
ke wali kota dan minggu ketiga direkomendasikan ke Gubernur Jawa Barat 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memastikan belum 
menetapkan naik atau tidaknya upah minimum kota (UMK) tahun 2021. 

Hal ini ditegaskan, saat ini Manto mengatakan pihaknya masih melakukan perundingan terkait 
UMK dengan serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). 

 

MASIH DALAM PROSES PERUNDINGAN 

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memastikan belum 
menetapkan naik atau tidaknya upah minimum kota (UMK) tahun 2021. 

Hal ini ditegaskan, saat ini Manto mengatakan pihaknya masih melakukan perundingan terkait 
UMK dengan serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). 

"Memang hingga kini UMK belum kami ajukan karena masih dalam proses perundingan,' kata 
Kepala Dinasker Kota Depok Manto Manto saat dikonfirmasi Warta Kota, Selasa (3/11). 

Nantinya, kata Manto, setelah proses perundingan selesai dan menelurkan kesepakatan maka 
Pemkot Depok baru dapat memastikan besaran UMK 2021 untuk kemudian diseragkan kepada 
Dewan Pengupahan Tingkat Kota (DPTK) 

Setelah penyerahan ke DPTK. pengajuan akan dilanjutkan kepada wali kota untuk 
direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat. 
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Manto menyebut, pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam penetapan UMK 2021. 

Menurutnya, sesuai aturan yang berlaku. UMK paling lambat diajukan pada minggu ketiga di 
bulan November 2020. 

"Minggu kedua rencananya kami serahkan ke wali kota dan minggu ketiga direkomendasikan ke 
Gubernur Jawa Barat." akunya, (vin) 
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Judul Gulung Tikar, PHK 1.800 Buruh 

Nama Media Warta Kota 

Newstrend PHK Pabrik Sepatu 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis dik 

Tanggal 2020-11-05 05:16:00 

Ukuran 130x313mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 40.950.000 

News Value Rp 204.750.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Hendra (Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPH1) Dinas 
Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang) Ada 1.800 buruh yang akan diberhentikan 

neutral - Hendra (Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPH1) Dinas 
Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang) Bulan ini (November-red) mereka terakhir kerja 

negative - Hendra (Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPH1) Dinas 
Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang) Sehingga hal itu mematikan uang pemasukan. Datanya 
kami ada. tapi tidak bisa dipublish ke umum 

negative - Hendra (Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPH1) Dinas 
Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang) Jadi dengan total sekitar 37 buruh dirumahkan dan 
kena PHK ditambah 1.800 pegawai yang akan diberhentikan, artinya bisa hampir 40.000 
karyawan terkena dampaknya 

negative - Hendra (Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPH1) Dinas 
Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang) Jadi dengan total sekitar 37 buruh dirumahkan dan 
kena PHK ditambah 1.800 pegawai yang akan diberhentikan, artinya bisa hampir 40.000 
karyawan terkena dampaknya. 

neutral - Rakhmansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang) Kalau UMP kemarin 
sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur. Untuk UMK belum 

positive - Rakhmansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang) UMP Banten 2021 
ditetapkan sebesar Rp. 2.460.996 

negative - Rakhmansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang) Sebagai perbandingan 
UMK di Kota Tangerang tahun 2020 besarannya Rp. 4.199.092. Untuk tahun 2021 belum tahu 
naik atau tidak, karena keputusan nanti setelah hasil rapat 
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Ringkasan 

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali terjadi di Tangerang. Kali ini pabrik 
produksi sepatu akan melakukan PHK ribuan karyawannya. Kepala Seksi Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (PPH1) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Hendra 
menjelaskan pihaknya telah menerima laporan terkait persoalan ini. 

 

GULUNG TIKAR, PHK 1.800 BURUH 

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali terjadi di Tangerang. Kali ini pabrik 
produksi sepatu akan melakukan PHK ribuan karyawannya. Kepala Seksi Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (PPH1) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Hendra 
menjelaskan pihaknya telah menerima laporan terkait persoalan ini. 

"Ada 1.800 buruh yang akan diberhentikan," ujar Hendra kepada Warta Kota, Rabu (4/11). 

Menurutnya PHK massal ini dilakukan karena pabrik yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten 
Tangerang itu akan tutup. Pabrik tersebut gulung tukar imbas dari pandemi Covid-19. 

"Bulan ini (November-red) mereka terakhir kerja," ucapnya. 

Hendra menyebut perusahaan tidak sanggup bertahan dan membayar gaji pegawainya. Pabrik 
itu mengalami kerugian lantaran tidak adanya penjualan. 

"Sehingga hal itu mematikan uang pemasukan. Datanya kami ada. tapi tidak bisa dipublish ke 
umum," kata Hendra. 

Ia merinci sejak awal pandemi hingga kini total yang terkena PHK dan dirumahkan sebanyak 37 
ribu buruh. Dan menurutnya data ini akan terus semakin bertambah. 

"Jadi dengan total sekitar 37 buruh dirumahkan dan kena PHK ditambah 1.800 pegawai yang 
akan diberhentikan, artinya bisa hampir 40.000 karyawan terkena dampaknya." ungkapnya. 

Belum ditentukan 

Sementara itu Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2021 di Tangerang belum juga ditetapkan 
hingga saat ini. Namun Upah Mininum Provinsi (UMP) 2021 telah ditetapkan oleh Gubernur 
Banten, Wahidin Halim. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Rakhmansyah menjelaskan mengenai UMK yang 
hingga kini tak kunjung ditetapkan. 

Menurutnya butuh rangkaian proses dalam penetapan UMK tahun 2021 ini. 

"Kalau UMP kemarin sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur. Untuk UMK belum," ujar Rakhmansyah 
kepada Warta Kota, Senin (2/11). 

Dirinya menyebut pihaknya selama pekan ini menggelar rapat khusus dalam penetapan UMK 
tahun 2021. Rapat ini diikuti oleh sejumlah pihak terkait seperti Serikat Buruh, Perusahaan dan 
Pemerintah. 

"UMP Banten 2021 ditetapkan sebesar Rp. 2.460.996," ucapnya. 

Upah yang tertuang dalam surat Keputusan Gubernur Banten nomor 561/kep.253-Huk/2020 
tentang Penetapan UMP Banten 2021 tidak mengalami kenaikan. Alasannya karena kondisi 
perekonomian nasional dan Banten yang lemah akibat pandemi Covid-19. 
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"Sebagai perbandingan UMK di Kota Tangerang tahun 2020 besarannya Rp. 4.199.092. Untuk 
tahun 2021 belum tahu naik atau tidak, karena keputusan nanti setelah hasil rapat," kata 
Rakhmansyah. (dik) 
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Judul Perusahaan Kantongi IOMKI Wajib Naikkan UMP Tahun 2021 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis Ta 

Tanggal 2020-11-05 05:15:00 

Ukuran 151x205mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 22.650.000 

News Value Rp 67.950.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi) Sewaktu 
diberlakukannya PSBB, mereka mengajukan IOMKI, berarti dia (perusahaan) tak terdampak pan-
demi. Jadi wajib menaikan UMP bagi pegawainya 

neutral - Andri Yansyah (mantan Camat Jatinegara) Atas hal itu, mereka wajib masuk kriteria 
untuk menaikan UMP bagi karyawannya 

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi) Selama PSBB 
kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan pegawai di atas 50 persen. Mereka 
punya IOMKI, kan dia tidak terdampak, produksi masih jalan 

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi) Yang terdampak 
itu banyak, ada yang merumahkan karyawannya dan tak bisa beroperasi 

positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi) Makanya ini 
sedang kami seleksi, jangan ketika PSBB mengajukan IOMKI, dan sekarang lalu mengajukan 
permohonan untuk tidak menyesuaikan UMP 2021 

 

Ringkasan 

Pemprov DKI mewajibkan perusahaan yang mengantongi izin operasional dan mobilitas kegiatan 
industri (IOMKI) untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021. Mengingat mereka 
tak terdampak karena masih beroperasi dan mempekerjakan 50 persen pegawainya. Kepala 
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Andri Yansyah mengatakan, pihaknya tidak 
memberikan kelonggaran bagi perusahaan pemegang IOMKI dari Kementerian Perindustrian. 

 

PERUSAHAAN KANTONGI IOMKI WAJIB NAIKKAN UMP TAHUN 2021 

Pemprov DKI mewajibkan perusahaan yang mengantongi izin operasional dan mobilitas kegiatan 
industri (IOMKI) untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021. 
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Mengingat mereka tak terdampak karena masih beroperasi dan mempekerjakan 50 persen 
pegawainya. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Andri Yansyah mengatakan, pihaknya tidak 
memberikan kelonggaran bagi perusahaan pemegang IOMKI dari Kementerian Perindustrian. 

"Sewaktu diberlakukannya PSBB, mereka mengajukan IOMKI, berarti dia (perusahaan) tak 
terdampak pan-demi. Jadi wajib menaikan UMP bagi pegawainya," katanya usai membuka 
pelatihan kerja di Condet, Jakarta Timur, Rabu (4/11). 

Dijelaskan Andri, beberapa perusahaan berlomba mengajukan IOMKI agar tetap beroperasi. Hal 
ini berbeda dengan perusahaan yang merumahkan karyawannya. "Atas hal itu, mereka wajib 
masuk kriteria untuk menaikan UMP bagi karyawannya," ujar mantan Camat Jatinegara ini. 

IOMKI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian bertujuan agar sektor industri tetap bisa 
produktif sehingga tidak harus memecat pegawainya. Di DKI Jakarta banyak perusahaan yang 
mengajukan. "Selama PSBB kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan 
pegawai di atas 50 persen. Mereka punya IOMKI, kan dia tidak terdampak, produksi masih jalan," 
terangnya. 

Andri menambahkan, pihaknya akan mengkaji lebih mendalam sebelum menentukan apakah 
mereka harus menaikan UMP atau tidak. "Yang terdampak itu banyak, ada yang merumahkan 
karyawannya dan tak bisa beroperasi," sambungnya. 

Beberapa perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 boleh tidak menaikkan gaji pegawai 
pada tahun 2021. Beberapa contoh adalah perusahaan yang secara kasat mata terdampak 
pandemi di antaranya mengelola bisnis hotel, mall, dan sewa gedung karena dilarang saat PSBB. 

"Makanya ini sedang kami seleksi, jangan ketika PSBB mengajukan IOMKI, dan sekarang lalu 
mengajukan permohonan untuk tidak menyesuaikan UMP 2021," ujar Andri. 

Sebelumnya Pemprov DKI memberlakukan kebijakan asimetris dalam UMP tahun 2021 yang naik 
sebesar sebesar 3,27 persen atau jadi Rp4,4 juta. Namun hanya perusahaan yang 
pemasukannya tidak terdampak pandemi harus mengikuti kebijakan, perusahaan terdampak 
boleh tidak melakukan penyesuaian, (ta) 
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Judul Pemprov: Pengajuan Usulan Jangan Tunggu Kriteria 

Nama Media Republika 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis flori sidebang 

Tanggal 2020-11-05 05:08:00 

Ukuran 316x91mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 240.160.000 

News Value Rp 720.480.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI) Jadi g ini, 
saya sampaikan kepada Kadin dan Apindo pengusulannya itu jangan menunggu kriteria. Kalau 
menunggu kriteria nanti di ujungnya itu banyak yang akan kita lakukan penelitian 

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI) Contoh kalau 
mal itu enggak usah lagi ada penelitian, orang jelas-jelas tujuh bulan dia enggak buka. Hotel 
juga demikian, enggak buka 

negative - Alphonzuz Widjaja (Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) Kalau 
berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik DKI itu indeks retail itu terkontraksi sampai minus 
52,69 persen. Kemudian sektor perdagangan itu menjadi sektor yang paling terdampak berat di 
masa pandemi ini. Pusat perbelanjaan adalah salah satu sub sektor perdagangan 

neutral - Alphonzuz Widjaja (Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) Sedang 
dibuat permohonan (penyesuaian UMP) resminya. Ini kan di Jakarta ada 82 pusat perbelanjaan, 
jadi sekarang sedang dibuatkan secara resmi karena akan diajukan melalui asosiasi 

 

Ringkasan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI.Jakarta Andri Yansyah mengatakan, 
perusahaan yang terdampak atau anjlok selama pandemi Cavid-19, mulai saat ini sudah boleh 
mengajukan permohonan penyesuaian UMP 2021. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya 
penumpukan pengajuan permohonan atau usulan penyesuaian UMP.Adapun penyesuaian itu 
akan menjadi dasar bagi perusahaan yang keuangannya terganggu akibat Covid-19 untuk tidak 
menaikan UMP 2021 sebesar 3,27 persen. Sektor usaha yang terdampak itu nantinya dapat 
menyesuaikan besaran UMP dengan UMP 2020, yakni sebesar Rp 4,2 juta. 

 

PEMPROV: PENGAJUAN USULAN JANGAN TUNGGU KRITERIA 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, 
perusahaan yang terdampak atau anjlok selama pandemi Cavid-19, mulai saat ini sudah boleh 
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mengajukan permohonan penyesuaian UMP 2021. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya 
penumpukan pengajuan permohonan atau usulan penyesuaian UMP. 

Adapun penyesuaian itu akan menjadi dasar bagi perusahaan yang keuangannya terganggu 
akibat Covid-19 untuk tidak menaikan UMP 2021 sebesar 3,27 persen. Sektor usaha yang 
terdampak itu nantinya dapat menyesuaikan besaran UMP dengan UMP 2020, yakni sebesar Rp 
4,2 juta. 

"Jadi gini, saya sampaikan kepada Kadin dan Apindo pengusulannya itu jangan menunggu 
kriteria. Kalau menunggu kriteria nanti di ujungnya itu banyak yang akan kita lakukan penelitian," 
kata Andri saat dihubungi Republika, Rabu (4/11). 

Andri menjelaskan, saat ini pihaknya bersama dengan Dewan Pengupahan DKI, Badan Pusat 
Statistik (BPS), dan beberapa pihak terkait lainnya tengah menyusun kriteria perusahaan yang 
terdampak pandemi Covid-19. Namun, dia menyebut, saat ini perusahaan tetap dapat 
mengajukan permohonan, walaupun kriteria tersebut belum ditetapkan. Terutama bagi sektor-
sektor usaha yang secara kasat mata sudah terlihat mengalami dampak, seperti perhotelan, mal, 
dan pariwisata. 

Menurut Andri, sektor usaha yang memang jelas terlihat terdampak sehingga tidak perlu lagi 
dilakukan kajian atau penelitian terhadap laporan keuangan perusahaan. "Contoh kalau mal itu 
enggak usah lagi ada penelitian, orang jelas-jelas tujuh bulan dia enggak buka. Hotel juga 
demikian, enggak buka," ujar dia. 

Sementara itu, kata dia, ada pula sektor usaha yang perlu dilakukan penelitian data secara 
mendalam. Ia mencontohkan sektor kesehatan. Andri menilai, secara umum bidang kesehatan 
tidak terdampak, tetapi ada beberapa subusahanya yang justru terdampak pandemi. 

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) 
Alphonzuz Widjaja mengatakan, sektor perdagangan retail menjadi sektor yang paling 
terdampak berat di masa pandemi Covid-19. Sejak virus korona menyebar di Indonesia pada 
Maret lalu, hingga saat ini pusat perbelanjaan terus terpuruk lantaran mengalami defisit besar-
besaran. 

"Kalau berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik DKI itu indeks retail itu terkontraksi sampai 
minus 52,69 persen. Kemudian sektor perdagangan itu menjadi sektor yang paling terdampak 
berat di masa pandemi ini. Pusat perbelanjaan adalah salah satu sub sektor perdagangan," kata 
Alphonzuz. 

Maka dari itu, dia menyatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun permohonan penyesuaian 
UMP 2021 kepada Pemprov DKI Jakarta. Sehingga, nantinya pengelola pusat belanja tidak perlu 
menaikkan upah bagi para karyawannya. 

"Sedang dibuat permohonan (penyesuaian UMP) resminya. Ini kan di Jakarta ada 82 pusat 
perbelanjaan, jadi sekarang sedang dibuatkan secara resmi karena akan diajukan melalui 
asosiasi," ujarnya. 

ed: bilal ramadhan 
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Judul OPINI: Mencermati Upah Minimum Provinsi 2021 

Nama Media harianjogja.com 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL https://opini.harianjogja.com/read/2020/11/05/543/1054413/opini-
mencermati-upah-minimum-provinsi-2021 

Jurnalis Y. Sri Susilo, Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan 
Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

Tanggal 2020-11-05 05:02:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
Ringkasan 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui SK Gubernur No.319/KEP/2020 
tertanggal 30 Oktober 2020 telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 
sebesar Rp1.765.000,00. Dibandingkan UMP tahun 2020 yang sebesar Rp1.704.608,00 maka 
telah terjadi kenaikan sebesar Rp60.392,00 atau sebesar 3,54% (Harian Jogja, 03/11/20). 
Penetapan UMP tersebut telah mempertimbangkan rekomendasi dari hasil sidang pleno Dewan 
Pengupahan DIY yang dihadiri oleh unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha. 

 

OPINI: MENCERMATI UPAH MINIMUM PROVINSI 2021 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui SK Gubernur No.319/KEP/2020 
tertanggal 30 Oktober 2020 telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 
sebesar Rp1.765.000,00. Dibandingkan UMP tahun 2020 yang sebesar Rp1.704.608,00 maka 
telah terjadi kenaikan sebesar Rp60.392,00 atau sebesar 3,54% (Harian Jogja, 03/11/20). 
Penetapan UMP tersebut telah mempertimbangkan rekomendasi dari hasil sidang pleno Dewan 
Pengupahan DIY yang dihadiri oleh unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha. 

Pemerintah pusat (c.q Kementerian Tenaga Kerja RI) sebenarnya telah memutuskan untuk tidak 
menaikkan UMP pada 2021 akibat Pandemi Covid-19. Keputusan untuk tidak menaikkan UMP 
2021 itu tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No M/11/HK.04/X/2020 
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam hal ini, 
pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi 
Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. 

Mayoritas provinsi mengikuti kebijakan Menaker tersebut, namun sejumlah provinsi tercatat 
tetap menaikkan UMP tahun 2021. Provinsi termaksud Jawa Tengah, DIY, Sulawesi Selatan, 
Jawa Timur dan DKI Jakarta. Khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan 
asimetris untuk UMP 2021 yakni pelaku usaha diperkenankan untuk tak mengikuti ketentuan 
dengan sejumlah syarat. 

Pekerja-Pengusaha Tujuan pengaturan UMP ini adalah untuk: (1) menjaga agar tingkat upah 
tidak merosot ke bawah (berfungsi sebagai jaring pengaman), (2) meningkatkan daya beli 
pekerja yang paling bawah, dan (3) mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka 
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yang berpenghasilan tertinggi dan terendah. UMP merupakan hasil kesepakatan antara 
perwakilan pekerja dan perwakilan pengusaha yang difasilitasi pemerintah dalam forum Dewan 
Pengupahan. Agar dapat menghasilkan kesepakatan yang optimal bagi kedua belah pihak maka 
dipastikan telah melakukan proses diskusi dan negosiasi (tawar menawar) yang tidak mudah. 

Dari sisi pekerja dipastikan mereka mengharapkan dan mendesak UMP untuk dinaikkan. Di sisi 
lain pengusaha berharap UMP tidak naik atau tetap. Masing-masing pihak mempunyai 
argumentasi yang kuat untuk mendukung usulannya. 

Alasan utama pekerja pada umumnya didasarka pada biaya hidup yang meningkat setiap 
tahunnya. Pengusaha mempunyai argumentasi biaya produksi non tenaga kerja yang meningkat. 
Alasan lain pengusaha adalah kondisi Pandemi Covid-19 yang menjadikan permintaan menurun 
sehingga penerimaan perusahaan juga menurun. Ujungnya dapat ditebak laba perusahaan juga 
berkurang signifikan. 

Daya Beli Pekerja Mayoritas provinsi di Indonesia telah menetapkan UMP tahun 2021 tidak 
mengalami kenaikan. Hal itu berarti UMP tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya. Kondisi 
tersebut menjadikan pennghasilan pekerja secara nominal tidak berubah, namun secara riil 
mengalami penurunan. Jika upah secara nominal tetap namun inflasi meningkat maka upah 
secara riil mengalami penurunan. 

Secara normatif seharusnya UMP setiap tahun meningkat dan setidaknya meningkat minimal 
sama dengan inflasi yang terjadi. Jika demikian maka nilai nominal upah tidak mengalami 
penurunan. Upah meingkat secara riil terjadi jika persentase kenaikan upah lebih besar dari 
persentase melonjaknya inflasi. Sebagai contoh, jika inflasi naik 5% maka upah riil juga 
meningkat jika besarnya kenaikan upah lebih dari 5%. 

UMP nominal yang tidak berubah atau secara riil menurun tentu akan mempengaruhi daya beli 
pekerja. Jika daya beli tersebut menurun maka secara agregat daya beli konsumen dalam 
perekonomian juga menurun. Kondisi tersebut dapat berujung kepada menurunnya 
pertumbuhan ekonomi (consumption led growth). Seperti diketahui, konsumsi masyarakat 
menjadi salah satu faktor penentu pendorong pertumbuhan ekonomi selain investasi, 
pengeluaran, dan ekspor bersih (net export). Berdasarkan sumber BPS (2020), selama kurun 
waktu terakhir konsumsi masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia. 

Catatan Penutup Penetapan UMP oleh Gubernur, tentu tidak bisa memuaskan semua pihak baik 
dari pekerja dan pengusaha. Di samping pemerintah, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha 
harus memberikan sosialisasi terkait dengan penetapan UMP tersebut. Inti dari sosialisasi 
tersebut adalah bahwa penetapan UMP telah memperhitungkan kondisi perekonomian, 
khususnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta mengakomodasi kepentingan pekerja dan 
pengusaha. 

Penetapan UMP dilakukan dengan formula yang mempertimbangkan dan memperhitungkan 
beberapa variabel atau faktor. Variabel tersebut adalah: (1) Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), 
(2) Indeks Harga Konsumen (IHK), (3) perluasan kesempatan kerja, (4) upah pada umumnya 
yang berlaku secara regional, (5) kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, 
dan (6) tingkat perkembangan perekonomian. Kondisi Pandemi Covid-19 tentu juga menjadi 
variabel dan faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan UMP tahun 2021. 

Berdasarkan formula tersebut maka penetapan UMP di setiap provinsi berbeda-beda adalah hal 
yang lumrah atau wajar, Seperti diketahui, penetapan UMP tahun 2021 ada provinsi yang 
sepakat untuk tidak menaikkan. Di sisi lain, ada beberapa provinsi yang menaikkan UMP. Kondisi 
dapat dipahami karena tingkat perkembangan ekonomi dan beberapa faktor di masing-masing 
juga berbeda. 
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Judul Istana Pastikan Tak ada Kontrak Sumur Hidup 

Nama Media Republika 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg7 

Jurnalis Dessy Suciati Saputri 

Tanggal 2020-11-05 04:59:00 

Ukuran 106x337mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 103.880.000 

News Value Rp 311.640.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Fajar Dwi Wisnu-wardhani (Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP) Siapa bilang PKWT  
seumur hidup? PKWT  masih dibatasi waktunya dan akan ditentukan melalui PP 

neutral - Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara) Aspirasi para pekerja, akademisi, 
aktivis sosial, dan mahasiswa sangat perlu mendapat tanggapan pemerintah sebagai 
pelaksanaan demokrasi 

 

Ringkasan 

Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan, tak ada aturan penerapan karyawan kontrak seumur 
hidup di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP, 
Fajar Dwi Wisnuwardhani mengatakan, di dalam UU Ciptaker yang telah diteken Presiden Joko 
Widodo tersebut, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT  masih dibatasi waktunya. 

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 56 ayat 4 UU Cipta Kerja Pada pasal tersebut dijelaskan, 
ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau 
selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam peraturan pemerintah (PP). 

"Siapa bilang PKWT  seumur hidup? PKWT  masih dibatasi waktunya dan akan ditentukan melalui 
PP," kata Fajar, Rabu (4/11). 

 

ISTANA PASTIKAN TAK ADA KONTRAK SUMUR HIDUP 

Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan, tak ada aturan penerapan karyawan kontrak seumur 
hidup di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP, 
Fajar Dwi Wisnuwardhani mengatakan, di dalam UU Ciptaker yang telah diteken Presiden Joko 
Widodo tersebut, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT  masih dibatasi waktunya. 

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 56 ayat 4 UU Cipta Kerja Pada pasal tersebut dijelaskan, 
ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau 
selesainyasuatu pekerjaan tertentu diatur dalam peraturan pemerintah (PP). 
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"Siapa bilang PKWT  seumur hidup? PKWT  masih dibatasi waktunya dan akan ditentukan melalui 
PP," kata Fajar, Rabu (4/11). 

Fajar mengatakan, dalam hal pembatalan PKWT karena adanya masa percobaan, selain batal 
demi hukum, UU Cipta Kerja juga melegalkan penghitungan masa kerja yang sudah dilakukan. 
Penjelasan ini tercantum pada Pasal 58 ayat 2 yang berbunyi, "Dalam hal disyaratkan masa 
percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan 
tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung". 

Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap persoalan pesangon. UU Cipta Kerja, 
menurut dia, tetap menerapkan sistem pesangon bagi masyarakat pekerja yang terkena 
pemutusan hubungan kerja (PHK). Fajar menyebut, dalam Pasal 61A UU Cipta Kerja dijelaskan 
bahwa pekerja PKWT bisa mendapatkan kompensasi yang perhitungannya mirip dengan 
pesangon. Seperti pada Pasal 61A ayat 1 yang berbunyi, "Dalam hal perjanjian kerja waktu 
tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha 
wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh". 

Hal itu juga ditegaskan kembali pada Pasal 61A ayat 2. Pasal itu berbunyi, "Uang kompensasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja 
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. 

Sebagai tambahan, pada Pasal 61A ayat 3 menjelaskan, bagaimana uang kompensasi tersebut 
akan diatur kembali dalam peraturan pemerintah". 

Fajar mengatakan, UU Cipta Kerja juga menjadi payung hukum untuk memberikan sanksi bagi 
pemberi kerja, yang tidak membayar pesangon pekerjanya. Dalam Pasal 185 dijelaskan, akan 
ada pidana bagi yang tidak membayar pesangon Balikan, pekerja bisa meminta PHK dengan 
pasangon jika ada masalah dengan pelanggaran norma kerja oleh pengusaha. Hal ini diatur 
dalam Pasal 154A ayat g. 

Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya menyatakan, menolak keras terbitnya 
UU Ciptaker. Ada banyak pasal yang dianggap merugikan para pekerja Salah satunya adalah 
adanya peluang adanya ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu seumur hidup, tanpa pernah 
diangkat sebagai pegawai tetap. 

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menyarankan pemerintah membentuk tim 
untuk mengkaji dan menampung aspirasi masyarakat yang tak puas atas UU Cipta Kerja. 
Menurut dia pemerintah harus berani berdialog dengan rakyat yang tidak puas dengan adanya 
UU tersebut. 

Yusril mengatakan, langkah itu penting dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa 
pemerintah tanggap terhadap aspirasi dan sadar bahwa UU Ciptaker perlu disempurnakan. 
Apalagi, aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai daerah. 

"Aspirasi para pekerja, akademisi, aktivis sosial, dan mahasiswa sangat perlu mendapat 
tanggapan pemerintah sebagai pelaksanaan demokrasi," kata Yusril kepada Republika, Rabu 
(4/11). 

ed: satria kartika yudha 
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Judul Pengusaha Hotel Ajukan Penangguhan 

Nama Media Warta Kota 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis jhs 

Tanggal 2020-11-05 04:57:00 

Ukuran 194x135mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 26.190.000 

News Value Rp 130.950.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi) Mereka yang 
meminta penangguhan, semuanya perusahaan yang bergerak di bidang bisnis hotel 

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi) Seperti hotel dan 
mal. kan baru buka (saat PSBB Transisi). Lalu industri pariwisata (tempat hiburan malam), 
sampai sekarang bahkan belum buka. Jadi tidak perlu kajian, sudah pasti terdampak 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mendata ada 80 perusahaan bidang 
perhotelan di DKI Jakarta mengajukan proses permohonan penangguhan untuk mengikuti 
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan 
sejauh ini pihaknya sudah menerima 80 perusahaan yang mengajukan penangguhan kenaikan 
UMP 2021. "Mereka yang meminta penangguhan, semuanya perusahaan yang bergerak di 
bidang bisnis hotel," kata Andri, Rabu (4/11). 

 

PENGUSAHA HOTEL AJUKAN PENANGGUHAN 

Terkait Kebijakan Menaikkan UMP 2021 

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mendata ada 80 perusahaan bidang 
perhotelan di DKI Jakarta mengajukan proses permohonan penangguhan untuk mengikuti 
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan 
sejauh ini pihaknya sudah menerima 80 perusahaan yang mengajukan penangguhan kenaikan 
UMP 2021. "Mereka yang meminta penangguhan, semuanya perusahaan yang bergerak di 
bidang bisnis hotel," kata Andri, Rabu (4/11). 
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Andri memastikan pengajuan 80 perusahaan di bidang hotel itu langsung diterima. Pasalnya 
sejumlah perusahaan secara kasat mata sudah terlihat anjlok terdampak pandemi Covid-19. 
"Seperti hotel dan mal. kan baru buka (saat PSBB Transisi). Lalu industri pariwisata (tempat 
hiburan malam), sampai sekarang bahkan belum buka. Jadi tidak perlu kajian, sudah pasti 
terdampak," kata Andri. 

Pemprov DKI Jakarta memberikan waktu hingga 22 Desember 2020 bagi seluruh perusahaan di 
Jakarta mengajukan permohonan penangguhan kenaikan UMP 2021. Permohonan wajib disertai 
laporan keuangan tahun 2020 agar dapat menjadi bukti pemasukan perusahaan terdampak 
pandemi Covid-19 yang berakibat tidak bisa menaikkan gaji pegawai pada tahun 2021. 

Andri menegaskan apabila tidak ada mengajukan permohonan penangguhan ke Dinas Tenaga 
Kcija danTransmigrasi DKI maka otomatis perusahaan dianggap setuju dengan penyesuaian UMP 
2021. "Perusahaan yang terdampak berarti tetap mengikuti UMP tahun 2020, kita keluarkan SK 
(surat keputusan) untuk dilakukan penyesuaian sesuai UMP tahun 2020. Untuk yang tidak, 
mengikuti kenaikan UMP 2021,”ujar Andri. 

Dengan demikian perusahaan yang terdampak pandemi mendapat kelonggaran yakni mengikuti 
UMP DKI tahun 2020 sebesar Rp 4.416.186 untuk tahun 2021 mendatang. Sebelumnya Andri 
mengingatkan kepada perusahaan yang berkembang di tengah pandemi untuk menaikkan UMP 
2021. (Jhs) 

Mereka yang meminta penangguhan, semuanya perusahaan yang bergerak di bidang bisnis 
hotel. 

Andri Yansyah 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi 
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Judul Insentif Perlindungan Pekerja Ditambah 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Program BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/358397-insentif-perlindungan-
pekerja-ditambah 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-11-05 04:50:00 

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 - Agus Susanto (Dirut BPJS Ketengakerjaan) Manfaatnya luar biasa. Contoh dulu kalau 
meninggal punya anak dapat beasiswa Rp16 juta satu anak. Namun, dengan peningkatan 
manfaat ini, apabila pekerja meninggal, punya anak dua mereka akan diberikan beasiswa mulai 
SD sampai lulus sarjana 

positive - Agus Susanto (Dirut BPJS Ketengakerjaan) Kalau perlu, rawat di rumah juga bisa. Luar 
biasa ini 

positive - Agus Susanto (Dirut BPJS Ketengakerjaan) Manfaat yang luar biasa ditambah lagi 
pemerintah memberikan relaksasi iuran. Jadi, iurannya diberikan keringanan sebesar 99%. 
Hampir gratis ini, hanya bayar 1% sudah dapat perlindungan seperti yang saya sampaikan 

positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM) Kerja sama ini saya harapkan bisa 
mempercepat mendorong transformasi koperasi dan UMKM dari sektor informal ke sektor formal. 
Kita juga bisa lihat kerja sama ini penting untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja 
UMKM dan koperasi 

 

Ringkasan 

Dirut BPJS Ketengakerjaan Agus Susanto menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian 
serius untuk perlindungan para pekerja Indonesia. Salah satu perlindungan itu ialah jaminan 
sosial ketenagakerjaan. 

Menurut Agus, ada beberapa insentif yang diberikan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, 
di antaranya baru-baru ini pemerintah melakukan peningkatan manfaat tanpa menambah iuran. 
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INSENTIF PERLINDUNGAN PEKERJA DITAMBAH 

Dirut BPJS Ketengakerjaan Agus Susanto menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian 
serius untuk perlindungan para pekerja Indonesia. Salah satu perlindungan itu ialah jaminan 
sosial ketenagakerjaan. 

Menurut Agus, ada beberapa insentif yang diberikan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, 
di antaranya baru-baru ini pemerintah melakukan peningkatan manfaat tanpa menambah iuran. 

"Manfaatnya luar biasa. Contoh dulu kalau meninggal punya anak dapat beasiswa Rp16 juta satu 
anak. Namun, dengan peningkatan manfaat ini, apabila pekerja meninggal, punya anak dua 
mereka akan diberikan beasiswa mulai SD sampai lulus sarjana," ungkapnya dalam konferensi 
pers secara virtual, kemarin. 

Selain itu, sambung Agus, ada juga manfaat tunai untuk ahli waris. Jika mengalami kecelakaan, 
pekerja akan dibiayai sampai sembuh selama tidak bisa bekerja, diberikan santunan dan 100% 
upahnya diganti. "Kalau perlu, rawat di rumah juga bisa. Luar biasa ini," katanya. 

Oleh karena itu, Agus berharap bahwa perlindungan ini harus didapatkan dan dinikmati oleh 
seluruh pekerja di Indonesia, termasuk mereka yang bekerja sebagai nonaparatur sipil negara 
(ASN), serta para pekerja yang berada dalam lingkup koperasi dan usaha kecil dan menengah 
(UKM). 

"Manfaat yang luar biasa ditambah lagi pemerintah memberikan relaksasi iuran. Jadi, iurannya 
diberikan keringanan sebesar 99%. Hampir gratis ini, hanya bayar 1% sudah dapat perlindungan 
seperti yang saya sampaikan," pungkasnya. 

Terkait perlindungan bagi pekerja koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM serta BPJS 
Ketenagakerjaan atau BPJamsostek sepakat melindungi pekerja sektor koperasi dan UMKM 
melalui nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan 
Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto di Jakarta, kemarin. 

"Kerja sama ini saya harapkan bisa mempercepat mendorong transformasi koperasi dan UMKM 
dari sektor informal ke sektor formal. Kita juga bisa lihat kerja sama ini penting untuk 
memberikan perlindungan sosial bagi pekerja UMKM dan koperasi," kata Teten. 

Berdasarkan data dari BPJamsostek, baru 9.982 koperasi atau setara 8,1% yang telah 
mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya pada program BPJamsostek. (Des/Ant/E-3). 
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Judul Perkuat Pembangunan SDM Pariwisata agar Diakui di Asean 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Harmonisasi Mekanisme Kerja ASEAN Tourism Professional Registration 
System 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis N-3 

Tanggal 2020-11-05 04:49:00 

Ukuran 131x238mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 31.440.000 

News Value Rp 94.320.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Masehat (Ketua BNSP) Hal ini dilakukan untuk memperkuat kualitas dan kuantitas 
pelaku pariwisata profesional (tourism professional). yang memiliki standar Asean. Diharapkan 
pertemuan hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua 

positive - Masehat (Ketua BNSP) BNSP yang diberi peran sebagai lembaga Tourism Professional 
Certification Board (TPCB), ingin membantu percepatan implementasi Asean. MRA-TP di 
Indonesia dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan memperkuat fungsi dari para 
stake-holder terkait, serta mengharmonisasikan mekanisme kerjanya 

 

Ringkasan 

Semua pihak hendaknya memperkuat sinergi sesuai kapasitas dan peran masing-masing untuk 
membentuk SDM unggul, terutama SDM Pariwisata Indonesia yang diakui di Asean. Untuk itu, 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menggelar Harmonisasi Mekanisme Kerja Asean 
Tourism Professional Registration System (ATPRS). 

"Hal ini dilakukan untuk memperkuat kualitas dan kuantitas pelaku pariwisata profesional 
(tourism professional) yang memiliki standar Asean. Diharapkan pertemuan hari ini dapat 
memberi manfaat kepada kita semua," kata Ketua BNSP, Kunjung Masehat, di Jakarta, Rabu 
(4/11). 

 

PERKUAT PEMBANGUNAN SDM PARIWISATA AGAR DIAKUI DI ASEAN 

Semua pihak harus sinergis memperkuat kerja sama untuk menghasilkan pekerja Indonesia 
unggul di bidang pariwisata yang diakui di tingkat Asean. 

Semua pihak hendaknya memperkuat sinergi sesuai kapasitas dan peran masing-masing untuk 
membentuk SDM unggul, terutama SDM Pariwisata Indonesia yang diakui di Asean. Untuk itu, 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menggelar Harmonisasi Mekanisme Kerja Asean 
Tourism Professional Registra-tion System (ATPRS). 
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"Hal ini dilakukan untuk memperkuat kualitas dan kuantitas pelaku pariwisata profesional 
(tourism professional) yang memiliki standar Asean. Diharapkan pertemuan hari ini dapat 
memberi manfaat kepada kita semua," kata Ketua BNSP, Kunjung Masehat, di Jakarta, Rabu 
(4/11). 

Kunjung mengatakan sejak tahun 2015, tourism professional menjadi salah satu dari delapan 
bidang yang disepakati untuk masuk ke Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau perjanjian 
saling pengakuan di tingkat Asean. Namun hingga kini, perkembangan bidang tourism 
professional berjalan lambat. 

"BNSP yang diberi peran sebagai lembaga Tourism Professional Certification Board (TPCB), ingin 
membantu percepatan implementasi Asean MRA-TP di Indonesia dengan meningkatkan 
koordinasi antar lembaga dan memperkuat fungsi dari para stake-holder terkait, serta 
mengharmonisasikan mekanisme kerjanya," jelasnya. 

Terobosan Positif 

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Wisnu Bawa Tarunajaya, mengatakan, salah satu komponen penting untuk mendukung 
kesepakatan Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional (MRA-TP) adalah 
keberadaan ARTPS. 

Menurut Wisnu, ATPRS merupakan terobosan positif yang sudah lama ditunggu oleh para 
pelaku/pekerja pariwisata. ATPRS merupakan sebuah website yang didesain khusus sebagai 
wadah informasi mengenai detail para pelaku atau pekerja pariwisata yang tersertifikasi Asean 
Tourism Professional (ATPs). Para pelaku pariwisata dapat mendaftarkan diri mereka, pada 
website tersebut dengan menampilkan profile, kualifikasi dan pengalaman yang telah dijalani. 

Wisnu mengungkapkan saat ini data ATPRS baru mencapai 4.570 orang. Rinciannya berasal dari 
Filipina seabnyak 3.492 orang, Indonesia (426), Thailand (153), Kamboja (38), Malaysia (23), 
dan Myanmar (22). ruf/N-3 
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Judul Saya Melaksanakan Peraturan Pemerintah 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis NDA 

Tanggal 2020-11-05 04:24:00 

Ukuran 263x167mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 71.010.000 

News Value Rp 213.030.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Wawancara dengan Ganjar Pranowo perihal Upah Minimum 

 

SAYA MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH 

Ganjar Pranowo 

Gubernur Jawa Tengah 

Kenapa Anda menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng 2021? 

Saya melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

Berdasarkan PP itu, bukankah UMP 2021 turun? 

Tidak bisa, formulanya kan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. 

Menurut pengusaha, berdasarkan formula itu, harusnya UMP 2021 turun. Tolong jelaskan 
perhitungan Anda? 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi September 1,42 persen. Pertumbuhan 
ekonomi 1,85 persen. Dijumlah menjadi 3,27 persen. Jika dinaikkan 3,27 persen, maka UMP 
Jawa Tengah 2021 menjadi Rp 1.798.979. Atau, naik sekitar Rp 56 ribu. 

Para pengusaha keberatan, karena perusahaan sedang sulit. Itu bagaimana? 

Keberatannya karena apa. Apakah karena jumlahnya, atau karena saya menggunakan PP. Buruh 
juga keberatan. Mereka maunya naik 8 persen. Kalau begitu terus, titik temunya mana. Justru 
saya yang benar, karena melaksanakan PP. Kalau gubernur tidak melaksanakan peraturan, itu 
salah besar. 

Bagaimana proses keputusan ini? Berdasarkan Pasal 45 PP 78 Tahun 2015, gubernur wajib 
menetapkan UMP. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah, UMP ditetapkan dan diumumkan gubernur pada 1 
November dengan keputusan gubernur. 
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Makanya, kami membuat rapat pleno Dewan Pengupahan Jawa Tengah pada Rabu, 21 Oktober 
2020. 

Kesimpulannya, sebagian anggota menyepakati perhitungan UMP 2021 menggunakan PP 78 
Tahun 2015. 

Tentu ada perbedaan pendapat ya. 

Iya. Serikat pekerja menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2020. Mereka maunya penghitungan 
kebutuhan hidup layak (KHL) menggunakan Permenaker Nomor 21 Tahun 2016, ditambah empat 
komponen baru. Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) mengusulkan tidak ada kenaikan UMP 
karena pandemi. 

Pada 27 Oktober, hadir tim kecil dari Dewan Pengupahan Nasional. Mereka minta kami mendata 
masukan dari seluruh anggota Dewan Pengupahan Jawa Tengah. 

Apa hasil pendataan itu? 

Dari hasil pendataan diketahui, 15 orang tidak setuju Surat Edaran Menaker, delapan orang 
setuju, satu abstain, dan satu kosong. Lalu, upah minimum kami hitung. Hasilnya, kami 
sesuaikan dengan PP 78/2015. sehingga tercapailah angka tadi. 

Apakah perwakilan pengusaha di Dewan Pengupahan Jateng setuju? 

Ya tidak, pendapat mereka kan posisinya berbeda. Begitu juga perwakilan buruh. Karena 
berbeda, kewenangannya ada di saya. Sudah ada formulasinya, kok repot. 

Apakah tidak khawatir akan lebih banyak PHK karena kenaikan UMP? 

Banyak orang beranggapan, UMP naik ke depannya akan lebih sulit. Padahal tidak, karena 
kenaikannya kecil sekali. Tapi, tidak banyak orang yang tahu. Tahunya UMP naik saja. Karena 
naiknya itu 3,27 persen, maka ada dua kabupaten di Jawa Tengah yang akan menyesuaikan. 
Pertama, Kabupaten Banjarnegara menyesuaikan sebesar Rp 50.979. Kedua, Kabupaten 
Wonogiri menyesuaikan sebesar Rp 1.979. Kecil banget kan. 

Apa lagi yang banyak orang tidak tahu? 

Banyak yang tidak tahu, UMP itu untuk pegawai yang baru setahun bekerja. Kalau pengusahanya 
tidak mampu, bagaimana. Bisa penangguhan kan. Makanya, saya bingung kenapa harus geger 
UMP naik. 

Kalau untuk yang sudah lama? 

Yang lama kan ditentukan peraturan perusahaan. Ada kesepakatan antara buruh dan 
pengusaha. Justru, itu yang penting untuk kami dorong. 

Tidak akan lebih banyak PHK karena kenaikan ini? 

Tidak. PHK memang sudah banyak. Jadi, UMP naik tidak perlu diributkan. Begitu saya putuskan 
tanggal 28 Oktober, semua sudah mengancam. Tapi, langsung kami ajak dialog untuk 
menenangkan situasi. Karena, ini bukan soal angka saja. Saya harus menjaga stabilitas wilayah 
juga. Pengusaha dan buruh harus bisa jalan. nda 
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Judul Upah Riil Tergantung Supply And Demand 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis NDA 

Tanggal 2020-11-05 04:24:00 

Ukuran 266x166mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 71.820.000 

News Value Rp 215.460.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
Ringkasan 

Apindo menolak keputusan sejumlah gubernur menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. 
Tolong jelaskan.Tahun 2020-2021, trennya jelek karena pandemi Covid-19. Kalau ada kepala 
daerah menaikkan UMP, itu sebetulnya tidak mengikuti rumusan regulasi yang ada. Karena saat 
itu Undang-Undang Cipta Kerja belum ditandatangani Presiden, maka belum berlaku. Artinya, 
saat itu kita masih pakai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

 

UPAH RIIL TERGANTUNG SUPPLY AND DEMAND 

Hariyadi Sukamdani 

Ketua Umum APINDO 

Apindo menolak keputusan sejumlah gubernur menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. 
Tolong jelaskan. 

Tahun 2020-2021, trennya jelek karena pandemi Covid-19. Kalau ada kepala daerah menaikkan 
UMP, itu sebetulnya tidak mengikuti rumusan regulasi yang ada. 

Karena saat itu Undang-Undang Cipta Kerja belum ditandatangani Presiden, maka belum 
berlaku. Artinya, saat itu kita masih pakai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 
tentang Pengupahan. 

Bagaimana cara menghitungnya? 

Di PP itu ada rumus untuk menaikkan UMP, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional ditambah inflasi 
nasional. Sekarang, pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen. Inflasinya masih positif, cuma 
1,2 persen. Kalau ditambahkan, itu minus 3 persen. Artinya, upah harusnya turun. Tapi, tidak 
mungkin kami menurunkan upah. Karena itu, rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional itu tidak 
ada kenaikan UMP. 

Secara umum, bagaimana kondisi perusahaan-perusahaan saat ini? 

Kenyataannya, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Tapi ya, karena 
keputusan ada di kepala daerah, jadi kami tidak bisa apa-apa. Kami hanya menyesalkan, kenapa 
dibuat seperti itu. 
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Bukankah tidak semua perusahaan terdampak pandemi? 

Kalau perusahaannya tidak bermasalah, silakan saja menaikkan UMP. Tapi, itu tidak usah diatur. 
Yang diatur ini adalah problem. Karena, upah minimum itu sebetulnya upah bagi pekerja pemula. 
Artinya, yang namanya upah minimum itu, tidak bisa buat semua orang. Jadi, sebetulnya salah 
kaprah. 

Kalau tidak diatur, nanti perusahaan yang sehat juga tidak mau menaikkan upah? 

Tidak lah. Upah minimum adalah upah paling rendah bagi pekerja pemula. Ini yang harus 
dipahami dulu, jangan berpikir terbalik. Untuk para pekerja yang bukan pemula, mereka akan 
diatur tersendiri. Kalau perusahaan itu kondisinya baik, tidak mungkin dia tak akan melakukan 
penyesuaian. 

Sekarang tinggal tulis di media sosial (medsos), kalau ada perusahaan yang sehat tapi tak 
melakukan penyesuaian. Sekarang kontrolnya gampang banget, bisa menggunakan medsos. 
Jadi, saya bingung kenapa berpikirnya seperti itu. 

Daerah yang menaikkan upah, kan sudah melalui rapat dengan Dewan Pengupahan. 

Buruh pasti mintanya naik. Apindo mintanya tidak naik. Tinggal Pemerintah maunya bagaimana. 
Kalau suara terbagi, maka yang menentukan itu Pemerintah. 

Banyak perusahaan yang keberatan ya. 

Kondisi di lapangan, meski tidak naik pun, sudah banyak perusahaan yang kesulitan membayar 
upah secara penuh. Perusahaan-perusahaan yang padat karya itu kesulitan, sehingga banyak 
karyawannya dirumahkan. Kalau untuk PHK, mereka tidak sanggup, karena biaya yang 
dikeluarkan lumayan. 

Apakah Apindo sudah berupaya maksimal di Jateng? 

Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi sudah bicara dengan Gubernur Jateng. Pak Frans sudah 
presentasi segala macam. Tapi, keputusan ada di Gubernur. Jadi, kami susah juga. Kan mereka 
yang berhak menentukan. 

Ini banyak pertimbangan populisnya juga. Alasannya, upahnya paling rendah segala macam. 
Padahal, di Jawa Tengah yang katanya upahnya paling rendah dibanding daerah lain, 
kenyatannya tidak begitu. Di Jawa Tengah, nyari pekerja susah karena banyak industri ramai-
ramai ke sana. Akibatnya, pekerja yang diterima pun upahnya di atas upah minimum. 

Kenapa begitu? 

Pasar terjadi karena supply and demand berimbang. Saat berimbang, maka penentuan upahnya 
akan fair. Di Jawa Tengah tidak begitu. Karena upah minimumnya rendah, industri ramai-ramai 
pindah ke sana. 

Akibat banyak industri yang pindah ke sana, maka perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja. 
Demand banyak tapi supply sedikit, maka yang terjadi adalah bayarannya lebih mahal dari UMP. 

Bagaimana di daerah lain? 

Kita ambil contoh Jawa Timur, kondisinya terbalik. Posisinya malah kelebihan penawaran. Kalau 
seperti ini terus, upah riilnya akan berada di bawah UMP. nda 
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Judul Gubernur & Pengusaha Ngomongin Upah Minimum Provinsi Tahun 
2021 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis * 

Tanggal 2020-11-05 04:24:00 

Ukuran 108x330mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 58.320.000 

News Value Rp 174.960.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

 

Ringkasan 

Tak semua gubernur mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Ida 
Fauziyah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 yang tidak naik. Sejumlah daerah 
menaikkan UMP, meskipun banyak perusahaan terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19). Hal itu menimbulkan protes para pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 
misalnya, menyesalkan keputusan beberapa kepala daerah yang menaikkan UMP 2021. Karena, 
menurut Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, keputusan itu akan menyulitkan banyak 
perusahaan. 

 

GUBERNUR & PENGUSAHA NGOMONGIN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2021 

Tak semua gubernur mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Ida 
Fauziyah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 yang tidak naik. Sejumlah daerah 
menaikkan UMP, meskipun banyak perusahaan terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19). 

Hal itu menimbulkan protes para pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) misalnya, 
menyesalkan keputusan beberapa 

kepala daerah yang menaikkan UMP 2021. Karena, menurut Ketua Umum Apindo Hariyadi 
Sukamdani, keputusan itu akan menyulitkan banyak perusahaan. 

Keputusan beberapa gubernur itu, lanjut Hariyadi, tidak mempertimbangkan kondisi perusahaan, 
kebutuhan hidup layak (KHL) dan perekonomian yang terdampak pandemi. 

Dalam SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020, Ida mengimbau gubernur tidak 
menaikkan UMP 2021 dengan alasan sedang terjadi pandemi Covid-19. 
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Gubernur yang tidak ikuti imbauan Menaker antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa yang menaikkan UMP dari Rp 1,768,777 menjadi Rp 1.868.777. Naik Rp 100.000 atau 
5,65 persen. 

Selain Khofifah, Gubernur Ganjar Pranowo juga mengambil kebijakan menaikkan UMP Jawa 
Tengah (Jateng) 2021. Dari Rp 1.742.015 menjadi Rp 1.798.979. Atau, naik 3,27 persen dari 
UMP Jateng 2020. 

Kenapa sejumlah gubernur memutuskan untuk menaikkan UMP 2021 di tengah perekonomian 
yang lesu ini? Apakah mereka tidak khawatir kenaikan ini akan menyebabkan banyak perusahaan 
bangkrut, sehingga semakin banyak pekerja kena PHK. Bagaimana pula pandangan pihak 
pengusaha. Berikut ini wawancaranya. 
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Judul Bursa Kerja 2020-2021 Ditangguhkan 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Job Fair Kabupaten Mojokerto 

Halaman/URL Pg21 

Jurnalis cak 

Tanggal 2020-11-05 04:23:00 

Ukuran 98x438mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 126.910.000 

News Value Rp 634.550.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Nugroho Budi Sulistyo (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto) Ya, tidak 
adalagi (kegiatan bursa kerja 

neutral - Nugroho Budi Sulistyo (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto) Belum tahu 
nanti bursa kerja bisa digelar lagi kapan. Padahal, job fair ini tergolong efektif menekan angka 
pengangguran, 

 

Ringkasan 

Dampak pandemi Covid-19 turut berimbas pada upaya penyerapan tenaga kerja. Program bursa 
kerja alias job fair di Kabupaten Mojokerto dipastikan batal. 

Program yang bertujuan menekan angka pengangguran itu pada tahun ini terpaksa 
ditangguhkan. Padahal, direncanakan melibatkan puluhan perusahaan. Bahkan, diprediksi bisa 
menyerap ratusan calon pekerja Dalam PAPBD 2020, program yang biasanya berlangsung di 
pengujung tahun itu tidak diusulkan. 'Ya, tidak ada lagi (kegiatan bursa kerja)" jelas Kepala Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nugroho Budi Sulistyo kemarin. 

 

BURSA KERJA 2020-2021 DITANGGUHKAN 

Dampak pandemi Covid-19 turut berimbas pada upaya penyerapan tenaga kerja. Program bursa 
kerja alias job fair di Kabupaten Mojokerto dipastikan batal. 

Program yang bertujuan menekan angka pengangguran itu pada tahun ini terpaksa 
ditangguhkan. Padahal, direncanakan melibatkan puluhan perusahaan. Bahkan, diprediksi bisa 
menyerap ratusan calon pekerja Dalam PAPBD 2020, program yang biasanya berlangsung di 
pengujung tahun itu tidak diusulkan. 'Ya, tidak ada lagi (kegiatan bursa kerja)" jelas Kepala Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nugroho Budi Sulistyo kemarin. 

Kegiatan bursa kerja dibatalkan karena dianggap termasuk acara yang mengundang massa.'Mau 
bagaimana lagi. Anggaran juga terkena refocusing imbuh Nugroho. 
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Bukan hanya dalam PAPBD 2020, pada RAPBD 2021, bursa kerja juga tidak dialokasikan. Artinya, 
sepanjang 2020 dan 2021, kegiatan itu ditangguhkan. "Belum tahu nanti bursa kerja bisa digelar 
lagi kapan. Padahal, job fair ini tergolong efektif menekan angka pengangguran," jelasnya. 

Disinggung mengenai angka pengangguran di Kabupaten Mojokerto, pihaknya menyebutkan, 
mulai 2018 hingga 2019, terjadi penurunan signifikan. Salah satunya ditunjang efektifnya 
pelaksanaan kegiatan bursa kerja. 

Pada 2018, angka pengangguran mencapai 4,27 peisen Kemudian pada 2019, angka tersebut 
turun hingga 3,68 persen atau 22.600 tenaga kerja. Jumlah itu dihitung dari angka angkatan 
kerja Kabupaten Mojokerto sejumlah 616 ribu. 

Untuk angka pengangguran pada 2020 ini, Nugroho mengaku belum mengetahui secara pasti. 
Sebab, penghitungan angka pengangguran baru diketahui ketika akhir tahun. Meski demikian, 
diperkirakan angka pengangguran bertambah (fen/ris/c6/cak) 

caption- 

GAGAL DIGELAR: Kegiatan job fair yang digelar Pemkab Mojokerto setiap tahun selalu dibanjiri 
para pencari kerja. 
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Judul Perusahaan Farmasi, Telekomunikasi, & Keuangan Wajib Patuhi UMP 
2021 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL Pg15 

Jurnalis MRA 

Tanggal 2020-11-05 04:22:00 

Ukuran 130x241mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 58.500.000 

News Value Rp 175.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi) Contohnya 
seperti mall, hotel, pariwisata, properti, ritel, perdagangan makanan dan minuman, itu kan 
terdampak (pan-demi Covid-19) 

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi) Kalau yang 
penangguhan, itu ada batasnya, karena sesuai Pergub 42/2007, sepuluh hari sebelum penetapan 
diberikan jangka waktu untuk penangguhan 

negative - Enny Sri Hartati (Direktur Institute for Development of Ecotiomics and Finance (Indef)) 
Jadi perlu dipetakan secara akurat dulu. Perusahaan mana saja yang bisa ditoleransi dalam 
kebijakan kenaikan upah minimum Jakarta tahun depan 

negative - Enny Sri Hartati (Direktur Institutefor Development of Ecotiomics and Finance (Indef)) 
Kalau bicara yang paling terdampak itu cenderung yang padat karya. Sementara telekomunikasi, 
teknologi informasi, e-commerce, dan jasa lainnya itu tidak terdampak, bahkan malah naik 

 

Ringkasan 

SEKTOR usaha di bidang farmasi, telekomunikasi, hingga jasa keuangan, wajib menyesuaikan 
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp 4,4 juta. Perusahaan yang 
tidak mengajukan keberatan, dianggap sudah memenuhi kriteria untuk menerapkan UMP 2021. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Dis-nakertransgi) DKI Jakarta, Andri 
Yansyah mengatakan, sektor usaha di bidang perhotelan dan makanan adalah contoh sektor 
usaha yang bisa tetap menerapkan UMP 2020. 
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PERUSAHAAN FARMASI, TELEKOMUNIKASI, & KEUANGAN WAJIB PATUHI UMP 
2021 

SEKTOR usaha di bidang farmasi, telekomunikasi, hingga jasa keuangan, wajib menyesuaikan 
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp 4,4 juta. Perusahaan yang 
tidak mengajukan keberatan, dianggap sudah memenuhi kriteria untuk menerapkan UMP 2021. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Andri 
Yansyah mengatakan, sektor usaha di bidang perhotelan dan makanan adalah contoh sektor 
usaha yang bisa tetap menerapkan UMP 2020. 

"Contohnya seperti mall, hotel, pariwisata, properti, ritel, perdagangan makanan dan minuman, 
itu kan terdampak (pandemi Covid-19)," kata Andri. 

Menurutnya, aturan detail tentang kriteria sektor usaha yang wajib atau tidak menerapkan UMP 
2021 masih digodok.Bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 harus mengajukan 
permohonan penetapan UMP 2020 disertai penyerahan dokumen dan data keuangan setahun 
terakhir. 

Permohonan diajukan kepada gubernur melalui Disnakertransgi DKI. Selanjutnya akan dikaji, 
apakah permohonan perusahaan itu dapat diterima atau tidak. 

Dia menambahkan, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi batas akhir pengajuan itu 
ialah 22 Desember 2020. 

"Kalau yang penangguhan, itu ada batasnya, karena sesuai Pergub 42/2007, sepuluh hari 
sebelum penetapan diberikan jangka waktu untuk penangguhan," ungkapnya. 

Seperti diketahui. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah memutuskan, tidak menaikkan UMP 
2021 karena pandemi Corona. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan 
kebijakan asimetris untuk UMP 2021. Bagi usaha yang terdampak Covid-19, maka menetapkan 
UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. 

Sedangkan, kegiatan usaha yang tidak terdampak Covid-19, UMP 2021 dinaikkan mengikuti 
rumus pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Kenaikannya sebesar 3,27 
persen. Maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar 
Rp 4.416.186. 

Petakan Secara Akurat 

Direktur Institute for Development of Ecotiomics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati 
mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tak bisa hanya mengandalkan laporan atau pengaduan 
perusahaan yang mengklaim terdampak pandemi. 

"Jadi perlu dipetakan secara akurat dulu. Perusahaan mana saja yang bisa ditoleransi dalam 
kebijakan kenaikan upah minimum Jakarta tahun depan," ujar Enny. 

Dia menyebutkan, banyak perusahaan-perusahaan di sektor jasa dan perdagangan yang 
beroperasi maupun berkantor di Jakarta yang relatif kebal terhadap dampak negatif pandemi. 
Bahkan beberapa perusahaan mendapatkan kenaikan penjualan selama pandemi. 

"Kalau bicara yang paling terdampak itu cenderung yang padat karya. Sementara 
telekomunikasi, teknologi informasi, e-commerce, dan jasa lainnya itu tidak terdampak, bahkan 
malah naik," jelas Enny. mra 
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Judul Berita Foto - PRODUKSI TAS 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL Pg15 

Jurnalis Antara 

Tanggal 2020-11-05 04:21:00 

Ukuran 127x234mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 57.150.000 

News Value Rp 285.750.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
BERITA FOTO - PRODUKSI TAS 

PRODUKSI TAS: 

Pengrajin sedang memproduksi tas untuk memenuhi pesanan, di Jakarta, kemarin. 

Pemprov DKI Jakarta memutuskan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 untuk sektor 
usaha yang tidak terdampak pandemi Covid-19. Jenis usaha itu antara lain bidang farmasi, 
telekomunikasi dan jasa keuangan. 

ANTARA FOTOA1UNAMMAD AOlMAJA'FOC 
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Judul Insentif Perlindungan Pekerja Ditambah 

Nama Media Media Indonesia 

Newstrend Program BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg10 

Jurnalis E-3 

Tanggal 2020-11-05 04:16:00 

Ukuran 100x218mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 51.000.000 

News Value Rp 153.000.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Agus Susanto (DIRUT BPJS Ketengakerjaan) Manfaatnya luar biasa. Contoh dulu kalau 
meninggal punya anak dapat beasiswa Rp 16 juta satu anak. Namun, dengan peningkatan 
manfaat ini, apabila pekerja meninggal, punya anak dua mereka akan diberikan beasiswa mulai 
SD sampai lulus sarjana 

positive - Agus Susanto (DIRUT BPJS Ketengakerjaan) Kalau perlu, rawat di rumah juga bisa. 
Luar biasa ini 

positive - Agus Susanto (DIRUT BPJS Ketengakerjaan) Manfaat yang luar biasa ditambah lagi 
pemerintah memberikan relaksasi iuran. Jadi, iurannya diberikan keringanan sebesar 99%. 
Hampir gratis ini, hanya bayar 1% sudah dapat perlindungan seperti yang saya sampaikan 

positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM) Kerja sama ini saya harapkan bisa 
mempercepat mendorong transformasi koperasi dan UMKM dari sektor informal ke sektor formal. 
Kita juga bisa lihat kerja sama ini penting untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja 
UMKM dan koperasi 

positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM) Kerja sama ini saya harapkan bisa 
mempercepat mendorong transformasi koperasi dan UMKM dari sektor informal ke sektor formal. 
Kita juga bisa lihat kerja sama ini penting untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja 
UMKM dan koperasi. 

 

Ringkasan 

DIRUT BPJS Ketengakerjaan Agus Susanto menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian 
serius untuk perlindungan para pekerja Indonesia. Salah satu perlindungan itu ialah jaminan 
sosial ketenagakerjaan. 

Menurut Agus, ada beberapa insentif yang diberikan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, 
di antaranya baru-baru ini pemerintah melakukan peningkatan manfaat tanpa menambah iuran. 
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INSENTIF PERLINDUNGAN PEKERJA DITAMBAH 

DIRUT BPJS Ketengakerjaan Agus Susanto menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian 
serius untuk perlindungan para pekerja Indonesia. Salah satu perlindungan itu ialah jaminan 
sosial ketenagakerjaan. 

Menurut Agus, ada beberapa insentif yang diberikan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, 
di antaranya baru-baru ini pemerintah melakukan peningkatan manfaat tanpa menambah iuran. 

"Manfaatnya luar biasa. Contoh dulu kalau meninggal punya anak dapat beasiswa Rp 16 juta 
satu anak. Namun, dengan peningkatan manfaat ini, apabila pekerja meninggal, punya anak dua 
mereka akan diberikan beasiswa mulai SD sampai lulus sarjana," ungkapnya dalam konferensi 
pers secara virtual, kemarin. 

Selain itu, sambung Agus, ada juga manfaat tunai untuk ahli waris. Jika mengalami kecelakaan, 
pekerja akan dibiayai sampai sembuh selama tidak bisa bekerja, diberikan santunan dan 100% 
upahnya diganti. "Kalau perlu, rawat di rumah juga bisa. Luar biasa ini," katanya. 

Oleh karena itu, Agus berharap bahwa perlindungan ini harus didapatkan dan dinikmati oleh 
seluruh pekerja di Indonesia, termasuk mereka yang bekerja sebagai non aparatur sipil negara 
(ASN), serta para pekerja yang berada dalam lingkup koperasi dan usaha kecil dan menengah 
(UKM). 

"Manfaat yang luar biasa ditambah lagi pemerintah memberikan relaksasi iuran. Jadi, iurannya 
diberikan keringanan sebesar 99%. Hampir gratis ini, hanya bayar 1% sudah dapat perlindungan 
seperti yang saya sampaikan," pungkasnya. 

Terkait perlindungan bagi pekerja koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM serta BPJS 
Ketenagakerjaan atau BPJamsostek sepakat melindungi pekerja sektor koperasi dan UMKM 
melalui nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan 
Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto di Jakarta, kemarin. 

"Kerja sama ini saya harapkan bisa mempercepat mendorong transformasi koperasi dan UMKM 
dari sektor informal ke sektor formal. Kita juga bisa lihat kerja sama ini penting untuk 
memberikan perlindungan sosial bagi pekerja UMKM dan koperasi." kata Teten. 

Berdasarkan data dari BPJamsostek, baru 9.982 koperasi atau setara 8,1% yang telah 
mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya pada program BPJamsostek. (Des/Ant/E-3) 
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Judul Bahlil jawab tantangan debat terbuka UU Cipta Kerja dengan aktivis 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1821752/bahlil-jawab-tantangan-
debat-terbuka-uu-cipta-kerja-dengan-aktivis 

Jurnalis Ade irma Junida 

Tanggal 2020-11-05 04:11:00 

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 

negative - Susanto Triyogo (Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) UU Cipta 
Kerja tidak disusun untuk penyelesaian pengangguran. Ini cuma politik hukum dari proyeksi IMF 
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 

neutral - Susanto Triyogo (Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)) 
Kami juga melihat untuk masalah birokrasi berputar (berbelit), ada Inpres Nomor 7 Tahun 2019. 
Naiknya investasi juga belum menjamin penciptaan lapangan kerja 

negative - Arya Kharisma (Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI)) 
Soal investasi, kenapa akhir-akhir ini dibilang butuh menarik investasi, tapi kondisinya baik, naik 
terus. Ironisnya ini tidak beriringan dengan daya serap tenaga kerja. Sudah bahan baku tidak 
diambil dari dalam negeri, serapan tenaga kerjanya juga tidak besar 

neutral - Najih Prastiyo (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 
(DPP IMM)) Saya mengapresiasi Presiden Jokowi yang akan memangkas UU yang hambat 
investasi, tapi kemudia dia menjelaskan dari UU Cipta Kerja ini nanti ada peraturan pemerintah 
dan banyak lagi turunan ini itu. Kalau tujuannya aturan baru di bawahnya, apa hubungannya 
dengan perampingan yang disampaikan di awal? 

neutral - I Kadek Andre Nuaba (Ketua Umum KMHDI) Lalu, soal pengelolaan tanah, pemerintah 
mengatakan ini akan digunakan untuk pembangunan. Kalau mau bangun bangsa Indonesia, 
jangan kasih ke investor, coba kasih ke masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat 2 

positive - Corneles Galanjinjinay (Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonensia) 
Substansinya juga kita ragukan akan menjamin investasi ke depan 

neutral - Bahlil Lahadalia (Kepala BKPM) Kami menyadari sosialisasi kurang. Maka dalam 
penyusunan 36 PP, kita akan buka posko untuk menerima masukan secara terbuka. Bahkan kita 
akan buka web supaya tidak ada kesan (diam-diam). Kita buka 

negative - Bahlil Lahadalia (Kepala BKPM) UU ini pasti banyak yang menurut teman-teman perlu 
diperbaiki. Ruang memperbaikinya ada. Saya menawarkan, PP lagi dibuat, ayo teman-teman 
bikin rekomendasi pasal per pasal. Saya kawal dan saya akan bertanggung jawab 
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neutral - Bahlil Lahadalia (Kepala BKPM) Kalau tidak menciptakan nilai tambah, dari zaman VOC 
kita akan kirim (ekspor) bahan baku terus. Presiden perintahkan setiap sumber daya alam harus 
didorong agar menciptakan nilai tambah, dan ada industri turunan yang beri tenaga kerja tidak 
langsung 

negative - Bahlil Lahadalia (Kepala BKPM) Tapi proses notifikasinya belum ada aturan yang 
membatasi berapa lamanya. Di UU Cipta Kerja ada NSPK, itu yang jadi kinci K/L, bupati, gubernur 
agar tidak lama beri izin. Di Inpres itu tidak ada 

negative - Bahlil Lahadalia (Kepala BKPM) Soal upah, bukan tidak ada upah kabupaten/kota, ada 
tuh. Kalau masih diragukan, saya bilang ke Bu Menaker diperkuat lagi, dimasukkan ke PP. Kita 
buka ruang kok 

 

Ringkasan 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjawab tantangan debat 
terbuka yang disampaikan aktivis mahasiswa Cipayung Plus mengenai UU Omnibus Law Cipta 
Kerja. 

Debat terbuka itu digelar di Jakarta, Rabu (4/11) malam yang juga disiarkan secara langsung 
melalui kanal Youtube BKPM. 

Sementara itu, terkait masalah upah yang juga jadi sorotan banyak pihak, Bahlil menegaskan 
tidak ada penghapusan upah minimum kabupaten/kota. Ia bahkan akan meminta Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk bisa membuka ruang soal masalah upah di UU Cipta Kerja. 

 

BAHLIL JAWAB TANTANGAN DEBAT TERBUKA UU CIPTA KERJA DENGAN AKTIVIS 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjawab tantangan debat 
terbuka yang disampaikan aktivis mahasiswa Cipayung Plus mengenai UU Omnibus Law Cipta 
Kerja. 

Debat terbuka itu digelar di Jakarta, Rabu (4/11) malam yang juga disiarkan secara langsung 
melalui kanal Youtube BKPM. 

Dalam debat terbuka itu, sebanyak delapan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) 
menyampaikan alasan keberatannya atas UU Cipta Kerja yang dinilai tidak menjawab kebutuhan 
penciptaan kerja sebagaimana namanya. Pembahasan dan penyusunan UU Cipta Kerja juga 
dinilai tidak melibatkan partisipasi publik sehingga tidak transparan. 

"UU Cipta Kerja tidak disusun untuk penyelesaian pengangguran. Ini cuma politik hukum dari 
proyeksi IMF untuk mencapai pertumbuhan ekonomi," kata Ketua Umum Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Susanto Triyogo. 

Susanto juga menilai UU Cipta Kerja bagai ilusi terhadap investasi. Pasalnya, tren investasi 
sepanjang 2015-2019 yang terus meningkat tidak sebanding dengan serapan tenaga kerjanya. 

"Kami juga melihat untuk masalah birokrasi berputar (berbelit), ada Inpres Nomor 7 Tahun 2019. 
Naiknya investasi juga belum menjamin penciptaan lapangan kerja," imbuh Susanto. 

Senada, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Arya Kharisma 
menilai masalah kemudahan perizinan dan upaya menarik investasi tidak cukup menjadi 
landasan bagi UU Cipta Kerja masuk ke semua lini. 
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"Soal investasi, kenapa akhir-akhir ini dibilang butuh menarik investasi, tapi kondisinya baik, naik 
terus. Ironisnya ini tidak beriringan dengan daya serap tenaga kerja. Sudah bahan baku tidak 
diambil dari dalam negeri, serapan tenaga kerjanya juga tidak besar," katanya. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Najih 
Prastiyo menyoroti banyaknya aturan turunan UU Cipta kerja yang akan disusun nantinya yang 
justru kontradiktif dengan keinginan Presiden Jokowi untuk menyederhanakan aturan. 

"Saya mengapresiasi Presiden Jokowi yang akan memangkas UU yang hambat investasi, tapi 
kemudia dia menjelaskan dari UU Cipta Kerja ini nanti ada peraturan pemerintah dan banyak 
lagi turunan ini itu. Kalau tujuannya aturan baru di bawahnya, apa hubungannya dengan 
perampingan yang disampaikan di awal?" ungkap Najih. 

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) 
Benidiktus Papa menyoroti pengebirian aturan mengenai lingkungan hidup yang dalam UU Cipta 
Kerja. Ada pun Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menilai UU Cipta Kerja 
sangat sentralitas, jauh dari semangat reformasi yang mendorong desentralisasi. 

"Lalu, soal pengelolaan tanah, pemerintah mengatakan ini akan digunakan untuk pembangunan. 
Kalau mau bangun bangsa Indonesia, jangan kasih ke investor, coba kasih ke masyarakat 
sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat 2," kata Ketua Umum KMHDI I Kadek Andre Nuaba. 

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonensia (GMKI) Corneles Galanjinjinay menilai UU 
Cipta Kerja sebaiknya disebut UU kemudahan investasi karena substansinya yang lebih 
memudahkan investasi, bukannya menciptakan lapangan kerja. 

"Substansinya juga kita ragukan akan menjamin investasi ke depan," katanya. 

Tanggapan Kepala BKPM Menanggapi masukan-masukan dari kalangan aktivis, Bahlil mengakui 
kurangnya sosialisasi dalam proses perundang-undangan. Namun, dalam penyusunan 36 
peraturan pemerintah (PP) turunan UU Cipta Kerja nanti, pemerintah akan membuka masukan 
publik secara terbuka. 

"Kami menyadari sosialisasi kurang. Maka dalam penyusunan 36 PP, kita akan buka posko untuk 
menerima masukan secara terbuka. Bahkan kita akan buka web supaya tidak ada kesan (diam-
diam). Kita buka," katanya. 

Bahlil juga mengajak rekan-rekan aktivis mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan 
aturan turunan UU Cipta Kerja. 

"UU ini pasti banyak yang menurut teman-teman perlu diperbaiki. Ruang memperbaikinya ada. 
Saya menawarkan, PP lagi dibuat, ayo teman-teman bikin rekomendasi pasal per pasal. Saya 
kawal dan saya akan bertanggung jawab," imbuhnya. 

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Hipmi itu menjelaskan alasan tren investasi di Indonesia yang 
terus meningkat tapi tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Hal itu terjadi karena 
adanya transformasi ekonomi, di mana Indonesia tengah mendorong nilai tambah. 

"Kalau tidak menciptakan nilai tambah, dari zaman VOC kita akan kirim (ekspor) bahan baku 
terus. Presiden perintahkan setiap sumber daya alam harus didorong agar menciptakan nilai 
tambah, dan ada industri turunan yang beri tenaga kerja tidak langsung," katanya. 

Namun, kata Bahlil, penciptaan tenaga kerja tidak langsung dari kegiatan investasi tetap terjadi. 
Ada pun hitungan tenaga kerja yang terserap langsung melalui kegiatan investasi pada 2019 
memang tercatat sekitar 1,2 juta orang dari total Rp809 triliun investasi yang masuk. 
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Terkait Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Bahlil 
menjelaskan Inpres tersebut hanya memerintahkan pendelegasian wewenang dari 22 
kementerian/lembaga kepada BKPM. 

"Tapi proses notifikasinya belum ada aturan yang membatasi berapa lamanya. Di UU Cipta Kerja 
ada NSPK, itu yang jadi kinci K/L, bupati, gubernur agar tidak lama beri izin. Di Inpres itu tidak 
ada," katanya. 

Sementara itu, terkait masalah upah yang juga jadi sorotan banyak pihak, Bahlil menegaskan 
tidak ada penghapusan upah minimum kabupaten/kota. Ia bahkan akan meminta Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk bisa membuka ruang soal masalah upah di UU Cipta Kerja. 

"Soal upah, bukan tidak ada upah kabupaten/kota, ada tuh. Kalau masih diragukan, saya bilang 
ke Bu Menaker diperkuat lagi, dimasukkan ke PP. Kita buka ruang kok," pungkasnya. 
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Judul JKP BUTUH SUMBER DANA MANDIRI 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL Pg15 

Jurnalis Wibi Pangestu Pramata 

Tanggal 2020-11-05 04:03:00 

Ukuran 251x294mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 193.270.000 

News Value Rp 579.810.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Jadinya peserta mengorbankan 
hak atas JHT-nya untuk membiayai JKP, padahal konteksnya JKP itu pesangon yang dialihkan 
dari pemberi kerja. Oke [pengalihan] ini diambil alih oleh pemerintah, harusnya dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara [APBN], jangan memotong hak peserta 

 

Ringkasan 

Penerapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) membutuhkan sumber dana mandiri, 
yang melebihi modal awal dari pemerintah sehingga keberlanjutan program terjaga. 

Berdasarkan Undang Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa pemerintah 
akan memberikan modal awal minimal Rp 6 triliun untuk melindungi korban pemutusan 
hubungan kerja (PHK). Kendati demikian, dana tersebut dianggap masih belum cukup untuk 
mengantisipasi gelombang PHK sebagai imbas kolapsnya perusahaan akibat pandemi Covid-19. 

 

JKP BUTUH SUMBER DANA MANDIRI 

Penerapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) membutuhkan sumber dana mandiri, 
yang melebihi modal awal dari pemerintah sehingga keberlanjutan program terjaga. 

Berdasarkan Undang Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa pemerintah 
akan memberikan modal awal minimal Rp 6 triliun untuk melindungi korban pemutusan 
hubungan kerja (PHK). Kendati demikian, dana tersebut dianggap masih belum cukup untuk 
mengantisipasi gelombang PHK sebagai imbas kolapsnya perusahaan akibat pandemi Covid-19. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan bahwa semestinya program JKP 
memiliki sumber pendapatan sendiri, dengan susunan manfaat dan pengelolaan dana tersendiri. 
Skema yang diatur dalam UU Cipta Kerja itu menurutnya bukan hanya berpotensi mengurangi 
manfaat peserta, tetapi juga membuat adanya subsidi dana antar program. 
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"Jadinya peserta mengorbankan hak atas JHT-nya untuk membiayai JKP, padahal konteksnya 
JKP itu pesangon yang dialihkan dari pemberi kerja. Oke [pengalihan] ini diambil alih oleh 
pemerintah, harusnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara [APBN], jangan memotong 
hak peserta," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (4/11). 

Sebagai gambaran, sasaran penerima manfaat JKP berasal dari peserta Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang berkurang sepanjang tahun ini. BPJS 
Ketenagakerjaan mencatat bahwa jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan pada September 2020 
mencapai 53 juta orang atau turun 2,75% dari posisi pada akhir Desember 2019 yakni 54,5 juta 
orang. 

Dengan prospek ekonomi yang masih muram begitu pula pemulihan ekonomi akibat pandemi 
yang membutuhkan waktu, jumlah peserta akan terus turun yang berarti menjadi penerima 
manfaat program JKP. (Lihat infografik) Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja 
mengatur pendanaan program JKP yang dapat menggunakan tiga sumber dana, yakni modal 
awal pemerintah yang ditetapkan paling sedikit Rp 6 triliun, rekomposisi iuran program jaminan 
sosial lainnya, dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. 

Dia menilai dana operasional badan penyelenggara tetap tak mampu menanggung potensi 
tambahan korban PHK berikut manfaat yang memadai tanpa tambahan iuran. Terlebih, dia 
menyebut dana operasional badan penyelenggara berasal dari iuran peserta dan hasil investasi. 

Menurut Timboel, jika potongan terhadap hasil investasi yang saat ini sebesar 4,5% meningkat, 
manfaat yang diperoleh peserta pun berpotensi berkurang. Hal tersebut dapat terjadi karena 
manfaat peserta, khususnya di program Jaminan Hari Tua (JHT) sangat bergantung kepada 
jumlah hasil investasi. 

'Artinya, iuran [JHT] ini sebenarnya kan digunakan untuk mengembangkan dana ini," katanya. 

Timboel menjelaskan bahwa jika mengacu kepada substansi program JKP, terdapat dua pihak 
yang semestinya menanggung iuran program tersebut, yakni pemerintah dan pemberi kerja. Jika 
sumber dana JKP akan berasal dari pemerintah, perlu terdapat alokasi APBN seperti bagi peserta 
Penerima Bantuan Iuran (PBI) di BPJS Kesehatan. 

PEMBERI KERJA 

Timboel berujar iuran sebenarnya bisa ditanggung oleh pemberi kerja karena bagian dari 
pemindahan sebagian kewajiban pembayaran pesangon kepada BPJS Ketenagakerjaan. Di sisi 
lain, dia menggarisbawahi tentang jenis manfaat apa saja yang akan diberikan kepada pekerja 
dengan opsi pendanaan yang terbatas. 

Menurut Timboel, sebelumnya pemerintah menyampaikan bahwa program JKP akan 
memberikan manfaat dana tunai selama 6 bulan kepada pekerja yang terkena PHK. Manfaat itu, 
menurutnya, akan membebani keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang tak menarik iuran untuk 
program JKP sehingga mengancam keberlanjutan program. 

"Tetapi kita dapat bayangkan bahwa jumlah PHK terus meningkat selama masa pandemi Covid-
19," katanya. 

Dia berujar bila bobot manfaat akan disesuaikan dengan nilai penghasilan yang diterima pada 
kondisi normal, modal awal akan terserap dengan cepat bahkan tak cukup saat dampak pandemi 
merenggut masa depan pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa hingga Juli 
2020 sudah terdapat 3,6 juta pekerja yang terkena PHK. 



 

63 
 

Dihubungi terpisah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan bahwa 
saat ini pemerintah, yang terdiri atas sejumlah kementerian sedang membahas aturan turunan 
UU Cipta Kerja terkait program JKP. Aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). 

Menurutnya, aturan turunan tersebut menjadi kunci pelaksanaan program JIU* karena mengatur 
simulasi besaran iuran, desain manfaat dan sumber dananya, kriteria peserta program, serta 
proses bisnis dari program JKP. Poin-poin itu akan menentukan peran badan penyelenggara dan 
kemampuan menjalankan program tersebut, n 
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Judul Buruh Minta UMK Dinaikkan Minimal 3,5 Persen 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis IND 

Tanggal 2020-11-05 03:51:00 

Ukuran 149x187mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 64.815.000 

News Value Rp 194.445.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Vanny Sompie (Ketua DPD SPSI Tangsel) Paling tidak kenaikannya minimal 3,5 persen 
sampai 4 persen 

neutral - Vanny Sompie (Ketua DPD SPSI Tangsel) Bila upah buruh tidak dinaikkan pada 2021, 
akan kembali melemahkan daya beli. Kemudian, memperlemah atau menghambat pertumbuhan 
ekonomi. Kenaikan diharapkan juga sebagaimana yang dilakukan beberapa gubernur yang telah 
menaikkan upah minimum 2021, termasuk DKI Jakarta 

neutral - Vanny Sompie (Ketua DPD SPSI Tangsel) Ini harapan yang realistis. Awalnya, ingin 
kenaikan 8,51 persen seperti tahun lalu. Tapi, kami juga berpikir realistis 

 

Ringkasan 

Menjelang 2021, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tangsel meminta Pemkot Tangsel 
agar menaikkan upah minimum kota (UMK) Tangsel 2021. Kenaikan yang diminta jauh lebih kecil 
daripada tahun sebelumnya. 

Ketua DPD SPSI Tangsel Vanny Sompie mengatakan, SPSI Tangsel tetap berharap kenaikan UMK 
Tangsel 2021 sebesar 8,51 persen. Menurut dia, UMKTang-sel 2021 tetap harus naik minimal 
3,5 persen pertumbuhan ekonomi PDB plus inflasi. 

 

BURUH MINTA UMK DINAIKKAN MINIMAL 3,5 PERSEN 

Menjelang 2021, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tangsel meminta Pemkot Tangsel 
agar menaikkan upah minimum kota (UMK) Tangsel 2021. Kenaikan yang diminta jauh lebih kecil 
daripada tahun sebelumnya. 

Ketua DPD SPSI Tangsel Vanny Sompie mengatakan, SPSI Tangsel tetap berharap kenaikan UMK 
Tangsel 2021 sebesar 8,51 persen. Menurut dia, UMK Tangsel 2021 tetap harus naik minimal 
3,5 persen pertumbuhan ekonomi PDB plus inflasi. 



 

66 
 

"Paling tidak kenaikannya minimal 3,5 persen sampai 4 persen," katanya kemarin (4/11). 

Menurut dia, kenaikan UMK 2021 di Tangsel sangat diperlukan karena kondisi buruh sekarang 
semakin terpuruk. Selain itu, kenaikan diharapkan memperkuat daya beli masyarakat dan 
mendorong pertumbuhan ekonomi. 

"Bila upah buruh tidak dinaikkan pada 2021, akan kembali melemahkan daya beli. Kemudian, 
memperlemah atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Kenaikan diharapkan juga 
sebagaimana yang dilakukan beberapa gubernur yang telah menaikkan upah minimum 2021, 
termasuk DKI Jakarta," ujarnya. 

Dia menyampaikan, kenaikan UMK tahun ini tidak setinggi yang diharapkan tahun sebelumnya. 
Sebab, pihaknya telah mempertimbangkan situasi dan kondisi perekonomian di tengah pandemi 
Covid-19. 

"Ini harapan yang realistis. Awalnya, ingin kenaikan 8,51 persen seperti tahun lalu. Tapi, kami 
juga berpikir realistis," ucapnya. 

Dia menambahkan, besaran kenaikan UMK yang diharapkan tersebut akan menjadi salah satu 
usulyangakan disampaikan SPSI dalam rapat koordinasi Dewan Pengupahan Kota (Depeko) 
Tangsel. Diharapkan, usul kenaikan tersebut disetujui dalam rapat, kemudian diteruskan ke 
tingkat provinsi. 

(mim/co4/ind) 
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Judul Soal UMK, Disnaker Pertimbangkan Mekanisme di DKI 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL Pg10 

Jurnalis YDH 

Tanggal 2020-11-05 03:48:00 

Ukuran 142x435mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 183.890.000 

News Value Rp 919.450.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Manto Jorghi (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok) Mungkin kami begitu 
juga. Kami usulkan seperti itu. Jadi, tidak memaksakan. Perusahaan yang mampu silakan 

neutral - Manto Jorghi (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok) Data-data perusahaan 
yang tidak mampu itu ada. Saya berharap mereka secara jujur mengungkapkan itu 

negative - Manto Jorghi (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok) Depok dan DKI 
sangat berdekatan. Pengaruh DKI kepada Depok sangat besar. Banyak pekerja di Kota Depok 
ke DKI 

positive - Manto Jorghi (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok) Kesepakatan akan 
kami bawa ke rapat dewan pengupahan. Nanti, direkomendasikan kepada wali kota. Wali kota 
menyampaikan usul dewan pengupahan kepada gubernur sampai ditetapkan SK UMK 2021 

neutral - Wido Pratikno (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Iya, kami mau ada 
kenaikan 

neutral - Wido Pratikno (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Karena itu, saya 
bersyukur, alhamdulillah Kota Depok naik per September kemarin. Pertumbuhan ekonomi di data 
BPS 6,74 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional juga naik 

neutral - Wido Pratikno (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Saat daya beli naik, 
pertumbuhan ekonomi juga pasti naik 

 

Ringkasan 

Hingga kini, Pemkot Depok membahas upah minimum kota (UMK) untuk merespons surat edaran 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok 
Manto Jorghi mengatakan, ada berbagai kemungkinan.Dia mencontohkan mekanisme kenaikan 
upah di DKI yang menyesuaikan dengan dampak pandemi Covid-19 kepada perusahaan-
perusahaan. "Mungkin kami begitu juga. Kami usulkan seperti itu. Jadi, tidak memaksakan. 
Perusahaan yang mampu silakan," katanya kepada wartawan kemarin. 
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SOAL UMK, DISNAKER PERTIMBANGKAN MEKANISME DI DKI 

Hingga kini, Pemkot Depok membahas upah minimum kota (UMK) untuk merespons surat edaran 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok 
Manto Jorghi mengatakan, ada berbagai kemungkinan. 

Dia mencontohkan mekanisme kenaikan upah di DKI yang menyesuaikan dengan dampak 
pandemi Covid-19 kepada perusahaan-perusahaan. "Mungkin kami begitu juga. Kami usulkan 
seperti itu. Jadi, tidak memaksakan. Perusahaan yang mampu silakan," katanya kepada 
wartawan kemarin. 

Menurut dia, Pemkot Depok memiliki data perusahaan yang terdampak pandemi. Karena itu, 
bukan tidak mungkin kebijakan di DKI diberlakukan. "Data-data perusahaan yang tidak mampu 
itu ada. Saya berharap mereka secara jujur mengungkapkan itu," jelasnya. 

Dia menyatakan, Kota Depok berdekatan dengan DKI. Jadi, kebijakan itu memungkinkan untuk 
diambil. "Depok dan DKI sangat berdekatan. Pengaruh DKI kepada Depok sangat besar. Banyak 
pekerja di Kota Depok ke DKI," ucapnya. 

Hingga kini, pihaknya berbicara dengan serikat pekerja dan Apindo Kota Depok untuk melihat 
berbagai hal terkait upah minimum kota. "Kesepakatan akan kami bawa ke rapat dewan 
pengupahan. Nanti, direkomendasikan kepada wali kota. Wali kota menyampaikan usul dewan 
pengupahan kepada gubernur sampai ditetapkan SK UMK 2021," terangnya. 

Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido 
Pratikno menjelaskan, sudah ada kesepakatan mengenai UMK Kota Depok. Akan ada kenaikan. 
"Iya, kami mau ada kenaikan," ungkapnya. 

Menurut dia, kenaikan bukan tanpa alasan. Selain secara langsung berbatasan dengan DKI, Kota 
Depok mengalami pertumbuhan ekonomi tahun ini. "Karena itu, saya bersyukur, alhamdulillah 
Kota Depok naik per September kemarin. Pertumbuhan ekonomi di data BPS 6,74 persen. 
Pertumbuhan ekonomi nasional juga naik," ujarnya. 

Dengan adanya kenaikan UMK, daya beli dan perekonomian akan terdongkrak. "Saat daya beli 
naik, pertumbuhan ekonomi juga pasti naik," tambahnya. 

(bry/co4/ydh) 

Caption : 

FEBRY FERDIAN JAWA POS 

MENJELASKAN: Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido 
Pratikno. 
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Judul Jadwal BLT Subsidi Gaji Rp1,2 Juta Masuk Rekening 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/11/04/320/2304224/jadwal-
blt-subsidi-gaji-rp1-2-juta-masuk-rekening 

Jurnalis Fadel Prayoga, 

Tanggal 2020-11-05 03:17:00 

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 

negative - Aswansyah (Direktur Kelembagaan Kerja sama Hubungan Industrial) Penyaluran BLT 
subsidi gaji gelombang 2 memang rencana minggu ini. Hal ini bisa dilakukan apabila hasil 
pemadanan data oleh Dirjen Pajak untuk melihat gaji atau upah yang diterima pekerja/buruh 
selesai. Jadi masih menunggu 

positive - Budi Gunadi Sadikin (Wakil Menteri) Rencananya akhir minggu ini akan mulai lagi 
gelombang kedua subsidi gaji ke 12,4 juta penerima 

 

Ringkasan 

Pencairan BLT subsidi gaji gelombang II akhirnya terjawab. Minggu ini BLT subsidi gaji Rp1,2 
juta cair untuk 12,4 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. 

"Penyaluran BLT subsidi gaji gelombang 2 memang rencana minggu ini. Hal ini bisa dilakukan 
apabila hasil pemadanan data oleh Dirjen Pajak untuk melihat gaji atau upah yang diterima 
pekerja/buruh selesai. Jadi masih menunggu," ujar Direktur Kelembagaan Kerja sama Hubungan 
Industrial (KKHI) Kemnaker Aswansyah kepada Okezone. 

 

JADWAL BLT SUBSIDI GAJI RP1,2 JUTA MASUK REKENING 

Pencairan BLT subsidi gaji gelombang II akhirnya terjawab. Minggu ini BLT subsidi gaji Rp1,2 
juta cair untuk 12,4 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. 

"Penyaluran BLT subsidi gaji gelombang 2 memang rencana minggu ini. Hal ini bisa dilakukan 
apabila hasil pemadanan data oleh Dirjen Pajak untuk melihat gaji atau upah yang diterima 
pekerja/buruh selesai. Jadi masih menunggu," ujar Direktur Kelembagaan Kerja sama Hubungan 
Industrial (KKHI) Kemnaker Aswansyah kepada Okezone. 
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Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) yang juga Wakil Menteri 
(Wamen) BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penyaluran BLT subsidi gaji gelombang dua 
akan dimulai pada akhir minggu ini. 

"Rencananya akhir minggu ini akan mulai lagi gelombang kedua subsidi gaji ke 12,4 juta 
penerima," ungkapnya. 

Jadwal Pencairan BLT Subsidi Gaji Tahap 2, Asik Rekening Bertambah Rp1,2 Juta (dni). 
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Judul BP Jamsostek: Aturan Soal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
Masih Dibahas 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1402381/bp-jamsostek-aturan-soal-
program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-masih-dibahas 

Jurnalis Bisnis.com 

Tanggal 2020-11-05 01:42:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Terkait pendanaan [program 
JKP] yang antara lain bersumber dari pemerintah, rekomposisi dana jaminan sosial yang existing, 
atau menggunakan dana operasional BP Jamsostek, juga masih dalam pembahasan di PP 
tersebut 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Pada prinsipnya BP Jamsostek 
siap menjalankan program baru JKP yang diamanatkan UU Cipta Kerja 

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Jadinya peserta mengorbankan 
hak atas JHT-nya untuk membiayai JKP, padahal konteksnya JKP itu pesangon yang dialihkan 
dari pemberi kerja. Oke [pengalihan] ini diambil alih oleh pemerintah, harusnya dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara [APBN], jangan memotong hak peserta 

 

Ringkasan 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto menjelaskan bahwa saat 
ini pemerintah, yang terdiri dari sejumlah kementerian sedang membahas aturan turunan 
Undang-Undang atau UU Cipta Kerja terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Aturan 
tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). 

Menurut Agus, salah satu aspek utama dari program tersebut yakni sumber dana akan ditentukan 
secara rinci dalam aturan turunan. Namun, dia menyatakan bahwa pembuatan kebijakan itu 
mempertimbangkan ketahanan dana jaminan sosial dan keberlangsungan JKP. 

 

BP JAMSOSTEK: ATURAN SOAL PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN 
MASIH DIBAHAS 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto menjelaskan bahwa saat 
ini pemerintah, yang terdiri dari sejumlah kementerian sedang membahas aturan turunan 
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Undang-Undang atau UU Cipta Kerja terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Aturan 
tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). 

Menurut Agus, salah satu aspek utama dari program tersebut yakni sumber dana akan ditentukan 
secara rinci dalam aturan turunan. Namun, dia menyatakan bahwa pembuatan kebijakan itu 
mempertimbangkan ketahanan dana jaminan sosial dan keberlangsungan JKP. 

"Terkait pendanaan [program JKP] yang antara lain bersumber dari pemerintah, rekomposisi 
dana jaminan sosial yang existing, atau menggunakan dana operasional BP Jamsostek, juga 
masih dalam pembahasan di PP tersebut," ujar Agus kepada Bisnis, Rabu, 4 November 2020. 

Menurutnya, aturan turunan tersebut menjadi kunci pelaksanaan program JKP yang sudah 
ditetapkan dalam UU Cipta Kerja. Program tersebut menjadi semacam pengganti sebagian 
pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Agus menjelaskan bahwa PP tersebut akan meliputi simulasi besaran iuran, desain manfaat dan 
sumber dananya, kriteria peserta program, serta proses bisnis dari program JKP. Poin-poin itu 
akan menentukan peran BP Jamsostek dan kapasitas dana untuk penyelenggaraan JKP. 

"Pada prinsipnya BP Jamsostek siap menjalankan program baru JKP yang diamanatkan UU Cipta 
Kerja," ujarnya. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa PP terkait program JKP itu 
harus menjaga manfaat yang diterima pekerja dan memastikan keberlangsungan BP Jamsostek. 
Menurutnya, penggunaan dana operasional BP Jamsostek sebagai sumber dana JKP justru 
menyimpan risiko. 

Dana operasional itu berasal dari sejumlah iuran dan hasil investasi dana jaminan sosial, yang 
digunakan untuk kepentingan pekerja. Naiknya potongan dana operasional dinilai berpotensi 
menurunkan total manfaat yang diterima pekerja. 

"Jadinya peserta mengorbankan hak atas JHT-nya untuk membiayai JKP, padahal konteksnya 
JKP itu pesangon yang dialihkan dari pemberi kerja. Oke [pengalihan] ini diambil alih oleh 
pemerintah, harusnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara [APBN], jangan memotong 
hak peserta," ujar Timboel kepada Bisnis, Rabu. 

Dia menilai semestinya program JKP memiliki sumber pendapatan sendiri, dengan susunan 
manfaat dan pengelolaan dana tersendiri. Skema yang diatur dalam UU Cipta Kerja itu 
menurutnya bukan hanya berpotensi mengurangi manfaat peserta, tetapi juga membuat adanya 
subsidi dana antar program. 

BISNIS. 
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Judul PKS Tetap Desak Jokowi Keluarkan Perppu Ciptaker 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qj9tcm384/pks-tetap-desak-jokowi-
keluarkan-perppu-ciptaker 

Jurnalis Andi Nur Aminah 

Tanggal 2020-11-05 00:25:00 

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 - Anis Byarwati (Anggota Komisi XI DPR RI) PKS cenderung tidak memilih opsi Legilative 
Review 

neutral - Anis Byarwati (Anggota Komisi XI DPR RI) Prosesnya seperti mulai dari awal lagi 

negative - Anis Byarwati (Anggota Komisi XI DPR RI) Bahkan, harus tegas dikatakan bahwa saat 
ini sangat urgen menerbitkan Perppu karena telah terjadi situasi kegentingan yang memaksa 
seperti yang disebutkan dalam dalam kriteria putusan MK 138/PUU-VII/2009 

negative - Anis Byarwati (Anggota Komisi XI DPR RI) Maka tidak ada yang menghalangi 
kewenangan Presiden untuk menerbitkan Perppu saat ini 

 

Ringkasan 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak memilih Opsi Legislative Review atau uji legislasi 
terhadap UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). PKS lebih mendorong agar 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) yang membatalkan diundangkannya UU tersebut. 

"PKS cenderung tidak memilih opsi Legilative Review," kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis 
Byarwati, yang juga sempat menjadi Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU Cipta Kerja, melalui 
pesan yang diterima Republika.co.id, Rabu (4/11). 

 

PKS TETAP DESAK JOKOWI KELUARKAN PERPPU CIPTAKER 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak memilih Opsi Legislative Review atau uji legislasi 
terhadap UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). PKS lebih mendorong agar 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) yang membatalkan diundangkannya UU tersebut. 
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"PKS cenderung tidak memilih opsi Legilative Review," kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis 
Byarwati, yang juga sempat menjadi Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU Cipta Kerja, melalui 
pesan yang diterima Republika.co.id, Rabu (4/11). 

Ia mengatakan, legislative review adalah upaya untuk mengubah suatu undang-undang melalui 
DPR. Legislative review ini adalah proses pengusulan undang-undang baru atau revisi undang-
undang. Hal itu diatur UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundangan. 

Karena tidak berbeda dengan proses pembuatan undang-undang, maka legislative review 
Undang-undang Cipta Kerja juga harus melalui lima tahapan pembuatan undang-undang. Kelima 
tahap itu yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. 

Artinya, pemerintah dan DPR harus berkomunikasi tentang siapa yang menginisiasi legislative 
review dengan mengajukan poin-poin revisi. Jika diterima DPR, Undang-undang Cipta Kerja akan 
kembali dibahas dalam rapat-rapat di DPR. "Prosesnya seperti mulai dari awal lagi," ujar Anis. 

Karena itu, sikap politik PKS setelah Undang-undang Cipta Kerja ini diundangkan oleh Presiden, 
adalah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu. "Bahkan, harus tegas 
dikatakan bahwa saat ini sangat urgen menerbitkan Perppu karena telah terjadi situasi 
kegentingan yang memaksa seperti yang disebutkan dalam dalam kriteria putusan MK 138/PUU-
VII/2009," tegas Anis. 

Menurut Anis, situasi kegentingan yang memaksa seperti yang disebutkan dalam dalam kriteria 
putusan MK 138/PUU-VII/2009 adalah pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk 
menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-
undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada 
undang-undang, tetapi tidak memadai. 

Ketiga, kekosongan hukum itu tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara 
prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sementara keadaan yang 
mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 

Jika melihat tiga kriteria diatas, maka PKS menilai, syarat Perppu sudah terpenuhi. Ditambah 
lagi, Undang-undang Cipta Kerja ini sudah diundangkan dan memiliki nomor registrasi di 
Lembaran Negara RI (LNRI) tahun 2020 dengan nomor 245. "Maka tidak ada yang menghalangi 
kewenangan Presiden untuk menerbitkan Perppu saat ini," ujar Anis menegaskan. 

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terus menuai polemik. 
Setelah Presiden Joko Widodo menandatanganinya Senin (2/11). Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 
Selasa (3/11). KSPI juga mendorong fraksi di DPR terutama yang menolak UU Cipta Kerja, yakni 
Demokrat dan PKS untuk mengajukan legislative review. 

Selain itu, KSPI juga masih akan melanjutkan aksi serta mogok kerja, sesuai dengan hak 
konstitusional buruh yang teratur dalam undang-undang, yang bersifat antikekerasan ( non 
violence ). 
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Narasumber 

positive - Hannalore Simanjuntak (Kepala Disnaker Kota Medan) Kami sebelumnya juga telah 
turun ke lapangan dengan mengunjungi seluruh stakeholder Dinas Tenaga Kerja Kota Medan 
untuk mensosialisasikan Perwal (Peraturan Wali Kota) No.27 Tahun 2020 ini 

positive - Arief Sudarto Trinugroho (Wali Kota Medan) Sehingga masyarakat Kota Medan, harus 
disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M 

negative - Hannalore Simanjuntak (Kepala Disnaker Kota Medan) Maka dari itu, patuhilah 
protokol kesehatan agar kita tidak terkena Covid-19 ini 

positive - Amran Sanusi Rambe (Camat Medan Polonia) Tujuan dari sosialisasi ini untuk 
memberikan pemahaman kepada warga Kecamatan Medan Polonia agar meningkatkan 
kesadaran, dan patuh dalam menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran di dalam 
Perwal No 27/2020 guna memutus mata rantai penyebarannya 

negative - Amran Sanusi Rambe (Camat Medan Polonia) Jika ada pengaduan pada malam hari, 
maka Kecamatan Medan Polonia tetap ada untuk warganya 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, mengajak seluruh tenaga 
kerja di wilayah itu selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M. Gerakan 3 M yakni 
memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dinilai dapat mencegah dan menghentikan 
penyebaran Covid-19. 

"Kami sebelumnya juga telah turun ke lapangan dengan mengunjungi seluruh stakeholder Dinas 
Tenaga Kerja Kota Medan untuk mensosialisasikan Perwal (Peraturan Wali Kota) No.27 Tahun 
2020 ini," ujar Kepala Disnaker Kota Medan Hannalore Simanjuntak di Medan, Rabu (4/11). 
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DISNAKER MEDAN AJAK TENAGA KERJA DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, mengajak seluruh tenaga 
kerja di wilayah itu selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M. Gerakan 3 M yakni 
memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dinilai dapat mencegah dan menghentikan 
penyebaran Covid-19. 

"Kami sebelumnya juga telah turun ke lapangan dengan mengunjungi seluruh stakeholder Dinas 
Tenaga Kerja Kota Medan untuk mensosialisasikan Perwal (Peraturan Wali Kota) No.27 Tahun 
2020 ini," ujar Kepala Disnaker Kota Medan Hannalore Simanjuntak di Medan, Rabu (4/11). 

Hal tersebut diungkapkannya mewakili Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan Arief Sudarto 
Trinugroho ketika melakukan sosialisasi Perwal Medan No 27 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 
Posko Gugus Tugas Gedung Serba Guna Dharma Wanita, Medan. Dia telah berulang kali 
melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan agar mematuhi seruan menjalankan 
protokol kesehatan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

Dia juga menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Medan agar seluruh warga kota memahami, bahwa siapa saja bisa terinfeksi 
virus corona dewasa ini. "Sehingga masyarakat Kota Medan, harus disiplin menjalankan protokol 
kesehatan 3M," ujarnya. 

Dia mengatakan disiplin menjalankan protokol kesehatan merupakan anjuran dari pemerintah 
untuk memutus mata rantai Covid-19, supaya tidak banyak yang terkena dan tidak menyebar ke 
orang banyak. "Maka dari itu, patuhilah protokol kesehatan agar kita tidak terkena Covid-19 ini," 
ujar Hannalore. 

Camat Medan Polonia, Amran Sanusi Rambe, mengatakan kegiatan yang telah dilakukan 
pihaknya tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah kecamatan yang 
memiliki lima kelurahan. "Tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada 
warga Kecamatan Medan Polonia agar meningkatkan kesadaran, dan patuh dalam menjalankan 
protokol kesehatan sesuai dengan anjuran di dalam Perwal No 27/2020 guna memutus mata 
rantai penyebarannya," jelasnya. 

Dia menyebut Kecamatan Medan Polonia telah melakukan upaya guna memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19. Upaya tersebut di antaranya menggelar sosialisasi, pembagian masker 
kepada warga, turun langsung ke lapangan di antaranya warnet, pasar, tempat makan, dan 
lainnya. 

Selain itu, Kecamatan Medan Polonia juga telah membuka posko yang berada di Kantor Camat 
Medan Polonia dari jam 12.00 hingga 24.00 WIB guna memberikan kenyamanan kepada warga. 
"Jika ada pengaduan pada malam hari, maka Kecamatan Medan Polonia tetap ada untuk 
warganya," ujar Amran. 
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Narasumber 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Binalattas Kemnaker) Kami harap peserta pelatihan agar 
menerapkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan akses pelatihan. Selain itu, untuk 
memastikan agar kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, diperlukan pula 
dukungan dari industri untuk mendampingi proses pelatihan 

 

Ringkasan 

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan menggandeng sejumlah tenaga kerja 
muda Sulawesi Utara untuk pelatihan hybrid learning system di Bidang Perhotelan selama dua 
bulan. 

Sebanyak 34 pemuda asal Sulut mengikuti dua paket pelatihan kejuruan Front Office dan 
Housekeeping secara terpisah di Manado, Sulut, pada Selasa (3/11). 

Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan menegaskan kontraksi akibat COVID-19 diharapkan 
berkurang dengan sejumlah peningkatan kualitas SDM, khususnya pada bidang perhotelan di 
Kota Manado. 

 

BBPLK MEDAN LATIH 34 PEMUDA SULUT DI BIDANG PERHOTELAN 

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan menggandeng sejumlah tenaga kerja 
muda Sulawesi Utara untuk pelatihan hybrid learning system di Bidang Perhotelan selama dua 
bulan. 

Sebanyak 34 pemuda asal Sulut mengikuti dua paket pelatihan kejuruan Front Office dan 
Housekeeping secara terpisah di Manado, Sulut, pada Selasa (3/11). 

Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan menegaskan kontraksi akibat COVID-19 diharapkan 
berkurang dengan sejumlah peningkatan kualitas SDM, khususnya pada bidang perhotelan di 
Kota Manado. 
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"Kami harap peserta pelatihan agar menerapkan kemajuan teknologi informasi untuk 
meningkatkan akses pelatihan. Selain itu, untuk memastikan agar kompetensi SDM sesuai 
dengan kebutuhan pasar kerja, diperlukan pula dukungan dari industri untuk mendampingi 
proses pelatihan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2020). 

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi Sulut Erny B Tumundo memberikan 
apresiasi yang tinggi atas kesempatan generasi muda di Sulut untuk membantu pengembangan 
sektor pariwisata dari sisi tenaga kerja berkompeten di perhotelan yang sempat tersendat 
dengan adanya COVID-19. 

Sementara Kepala BBPLK Medan M. Ali menambahkan program pelatihan yang dilaksanakan 
adalah program pelatihan Room Attendant yang akan membekali peserta dengan aspek teoritis 
secara online dan pelatihan langsung. 

Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulut I Putu Anom Dharmaya juga 
memberikan pujian terhadap kinerja BBPLK yang memberi bukti membangun Indonesia 
termasuk Sulut. 

 

 

 

  



 

80 
 

Judul UMP di NTB Tahun 2021 Tidak Naik 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2020/11/04/20260161/ump-di-ntb-
tahun-2021-tidak-naik 

Jurnalis Kontributor Mataram, Karnia Septia 

Tanggal 2020-11-04 20:26:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 
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Narasumber 

positive - Lalu Gita Ariadi (Sekretaris Daerah Provinsi NTB) Sudah disepakati bersama dan 
besarannya tetap (Rp 2.183.883) 

neutral - Lalu Gita Ariadi (Sekretaris Daerah Provinsi NTB) Yang terdampak itu kolektif, bukan 
pekerja saja tetapi pengusaha juga terdampak. Oleh karenanya pengusaha juga membutuhkan 
perlindungan, maka pemerintah memberikan apa yang disebut sebagai relaksasi-relaksasi 
kebijakan perpajakan dan lain sebagainya 

positive - Lalu Gita Ariadi (Sekretaris Daerah Provinsi NTB) Yang terpenting, bagaimana kami 
sama-sama segera menuntaskan Covid-19 ini, bangkitkan ekonomi rakyat, nurut tatanan baru 
supaya dunia usaha bangkit lagi. Kalau itu terjadi kesejahteraan pekerja Insya Allah akan 
terjamin 

neutral - Hj T Wismaningsih Drajadiah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
NTB) Mengingat bencana non alam maka hasil survei KHL yang dilakukan oleh BPS belum 
mendukung sehingga belum bisa dijadikan landasan penetapan upah minimum tahun 2021 

negative - Hj T Wismaningsih Drajadiah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
NTB) Jadi, paling tepat kalau menggunakan besaran upah minimum tahun lalu untuk besaran 
upah minimum tahun ini, sehingga tidak memberatkan pengusaha dan merugikan pekerja 

 

Ringkasan 

Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ) tahun 2021 tidak dinaikkan. 

Dewan Pengupahan Provinsi NTB menetapkan besaran UMP tahun 2021 sama seperti UMP tahun 
2020 yaitu sebesar Rp 2,18 juta. 

Hal ini berdasarkan sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 27 
Oktober 2020 lalu. 
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UMP DI NTB TAHUN 2021 TIDAK NAIK 

Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ) tahun 2021 tidak dinaikkan. Dewan 
Pengupahan Provinsi NTB menetapkan besaran UMP tahun 2021 sama seperti UMP tahun 2020 
yaitu sebesar Rp 2,18 juta. Hal ini berdasarkan sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang 
dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020 lalu. 

"Sudah disepakati bersama dan besarannya tetap (Rp 2.183.883)," kata Sekretaris Daerah 
Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, seperti dikutip dalam rilis tertulis, Rabu (4/11/2020). 

Lalu Gita mengatakan, keputusan penetapan UMP tahun 2021 di NTB tidak lepas dari pengaruh 
bencana non alam yang tengah melanda saat ini. Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak 
pada kalangan pekerja saja, tetapi juga pengusaha dan masyarakat umum. 

"Yang terdampak itu kolektif, bukan pekerja saja tetapi pengusaha juga terdampak. Oleh 
karenanya pengusaha juga membutuhkan perlindungan, maka pemerintah memberikan apa 
yang disebut sebagai relaksasi-relaksasi kebijakan perpajakan dan lain sebagainya," sebut Gita. 

Lalu Gita, mengatakan saat ini pemerintah NTB terus berupaya untuk memberikan perhatian 
yang berimbang bagi semua kalangan. Salah satunya dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS), 
yang ditujukan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. 

Termasuk di dalamnya di dalamnya para pekerja yang tidak dapat bekerja atau bahkan 
diberhentikan. Lalu Gita mengajak seluruh kalangan kompak dalam menghadapi situasi pandemi 
saat ini. Menurutnya, semakin cepat pandemi berakhir, maka akan semakin cepat pula geliat 
perekonomian bangkit dan maju kembali. 

"Yang terpenting, bagaimana kami sama-sama segera menuntaskan Covid-19 ini, bangkitkan 
ekonomi rakyat, nurut tatanan baru supaya dunia usaha bangkit lagi. Kalau itu terjadi 
kesejahteraan pekerja Insya Allah akan terjamin," tutup dia. 

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj T Wismaningsih 
Drajadiah menuturkan, jika penetapan UMP sendiri memiliki siklus lima tahunan. 

Siklus pertama terhitung sejak tahun 2016 dan berakhir tahun 2020. Sementara untuk siklus 
kedua dimulai tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2025. Setiap siklus, besaran nilai UMP 
ditentukan oleh hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL). Begitu juga dengan penetapan UMP 
tahun 2021 yang seharusnya berdasarkan hasil survei tahun 2020. 

"Mengingat bencana non alam maka hasil survei KHL yang dilakukan oleh BPS belum mendukung 
sehingga belum bisa dijadikan landasan penetapan upah minimum tahun 2021," kata 
Wismaningsih. 

Penetapan UMP telah sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku. 

Di antaranya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89, 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. 

Wismaningsih menyebutkan, dari 30 provinsi yang sudah menetapkan UMP, 5 provinsi 
menaikkan UMP untuk tahun 2021. Sementara itu, 25 provinsi lainnya menetapkan UMP tahun 
2021 sama dengan nilai UMP tahun 2020. 

"Jadi, paling tepat kalau menggunakan besaran upah minimum tahun lalu untuk besaran upah 
minimum tahun ini, sehingga tidak memberatkan pengusaha dan merugikan pekerja," terang 
dia. 



 

82 
 

Judul Pengumuman Pencairan Subsidi Gaji, Ini 9 Cara Cek Online Daftar 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penyaluran termin kedua ini akan ditargetkan 
dimulai pada awal November 2020 ini 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaa) Cek Jadwal Pencairan BLT Subsidi Gaji 
Gelombang 2, Cair ke 12,4 Juta Karyawan 

 

Ringkasan 

Pemerintah mengulurkan tangannya di tengah krisis ekonomiyang dihadapi masyarakat akibat 
pandemi Covid-19, salah satunya melalui program subsidi gaji atau BLT Ketenagakerjaan. 

BLT Ketenagakerjaan cair setiap dua bulan sekali pada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta, 
tentunya dengan beberapa persyaratan. 

Sebelumnya, BLT Ketenagakerjaan gelombang satu telah disalurkan kepada 12,1 juta pekerja. 

 

PENGUMUMAN PENCAIRAN SUBSIDI GAJI, INI 9 CARA CEK ONLINE DAFTAR 
PENERIMA BLT UPAH GELOMBANG 2 

Pemerintah mengulurkan tangannya di tengah krisis ekonomiyang dihadapi masyarakat akibat 
pandemi Covid-19, salah satunya melalui program subsidi gaji atau BLT Ketenagakerjaan. 

BLT Ketenagakerjaan cair setiap dua bulan sekali pada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta, 
tentunya dengan beberapa persyaratan. 

Sebelumnya, BLT Ketenagakerjaan gelombang satu telah disalurkan kepada 12,1 juta pekerja. 
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Kini saatnya menanti pencairan dana subsidi gaji tahap ke-2 yang kabarnya akan segera 
disalurkan ke rekening pekerja. 

Menaker Ida menjelaskan, BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan gelombang 2 akan dicairkan 
pada awal November. 

"Penyaluran termin kedua ini akan ditargetkan dimulai pada awal November 2020 ini," terang 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dilansir dari laman resmi Kemnaker. 

Sebagaimana diberitakan BeritaDIY.com dalam artikel " Cek Jadwal Pencairan BLT Subsidi Gaji 
Gelombang 2, Cair ke 12,4 Juta Karyawan ", Menteri Ketenagakerjaa, Ida Fauziyah, 
menyampaikan penerima BLT Subsidi Gaji Rp1,2 juta per dua bulan ini mencapai 12,4 juta 
penerima. 

Sebagai syarat penerima BLT Subsidi gaji ini merupakan pekerja yang gajinya di bawah 5 juta, 
dan merupakan anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan. 

Karyawan bisa melalukan cek online daftar penerima bantuan gelombang 2 ini dengan cara 
sebagai berikut:  

1. Buka website resmi Kementerian Ketenagakerjaan di www.kemnaker.go.id  

2. Klik tombol 'Daftar' di pojok kanan atas website  

3. Klik "Daftar Sekarang" di bagian bawah kolom masuk jika belum mempunyai akun  

4. Isi data diri seperti NIK, Nama Orang Tua, Email, Nomor HP, dan Password, kemudian Klik 
"Daftar Sekarang"  

5. Setelah selesai, sistem akan mengirimkan kode OT via SMS ke nomor hp yang terdaftar  

6. Lakukan aktivasi akun dengan cara masuk kembali ke website dan klik "Masuk" di pojok kanan 
atas website. 

7. Kemudian isi formulir yang tersedia dengan lengkap  

8. Setelah lengkap, akan muncul status pemberitahuan di dashboard apakah masuk dalam daftar 
penerima bantuan subsidi upah yang diusulkan dari BPJS Ketenagakerjaan ke Kemnaker atau 
tidak. 

9. Jika namanya sudah terdaftar dalam sistem Kemnaker, namun belum mendapatkan bantuan 
subsidi gaji, bisa klik "Kirim Aduan" untuk mengadukan keluhannya.***(Ina 
Nurhayati/BeritaDIY.com). 

 

  

http://www.kemnaker.go.id/
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negative - Said Iqbal (None) Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang 
kepentingan pengusaha semata 

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Jadi Apindo nggak usah takut 

negative - Ganjar Pranowo (Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Kalau ada yang 
keberatan bisa kok dilakukan penundaan 

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kami menyesalkan 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan tidak ada kenaikan upah 
minimum 2021. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor 
M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Covid-
19. 

Lewat surat edaran tersebut, Ida mengatakan, alasan tidak menaikkan upah minimum 2021 
karena mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa pandemi dan perlunya pemulihan 
ekonomi nasional. Serikat buruh telah mengetahui surat edaran itu. 

 

POLEMIK UPAH MINIMUM 2021 DAN ANCAMAN PIDANA DI UU CIPTA KERJA 

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan tidak ada kenaikan upah 
minimum 2021. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor 
M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Covid-
19. 
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Lewat surat edaran tersebut, Ida mengatakan, alasan tidak menaikkan upah minimum 2021 
karena mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa pandemi dan perlunya pemulihan 
ekonomi nasional. Serikat buruh telah mengetahui surat edaran itu. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai keputusan Ida ini hanya 
akan membuat perlawanan buruh semakin mengeras. Perlawanan itu ialah menolak tidak adanya 
kenaikan upah minimum 2021. Sebelumnya, serikat buruh sudah melakukan penolakan keras 
lahirnya UU Cipta Kerja. 

"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha 
semata," kata Iqbal dalam keterangan resmi pada Selasa, 27 Oktober 2020. 

Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan 
elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 
25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan Stop 
PHK. TEMPO/Subekti. 

Berbeda dengan pemerintah pusat, beberapa kepala daerah justru memberi angin segar kepada 
para buruh dengan berkomitmen menaikkan upah minimum 2021. Setidaknya ada lima provinsi 
yang memutuskan akan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. 

Pertama ialah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kebijakan 
UMP Asimetris 2021. Menurut dia, kebijakan asimetris yang dikeluarkan masih sesuai dengan 
aturan pemerintah. 

Dengan kebijakan asimetris itu, perusahaan yang tidak terkena dampak Covid-19 maka wajib 
menaikkan upah sebesar 3,27 persen atau menjadi Rp 4,4 juta pada 2021. Sedangkan 
perusahaan yang mengalami dampak pandemi upahnya sama dengan tahun 2020 yaitu, Rp 4,2 
juta. 

Selanjutnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menaikkan UMP 2021 sebesar 3,27 
persen. Berdasarkan kenaikan itu UMP Jawa Tengah menjadi Rp 1.798.979,12. Menurut Ganjar, 
ada dua daerah yang harus menyesuaikan upah minimum kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten 
Banjarnegara dan Kabupaten Wonogiri. 

Dia menyebut kenaikan upah minimum 2021 tak menyebabkan gelombang pemutusan 
hubungan kerja (PHK). Ganjar menilai para pengusaha tak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. 
"Jadi Apindo nggak usah takut," kata dia pada Senin, 2 November 2020. 

Ganjar menyebut perusahaan yang tak mampu memenuhi UMP 2021 dapat mengajukan 
penangguhan. "Kalau ada yang keberatan bisa kok dilakukan penundaan," ujar Politikus Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. 

Lalu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Sabtu, 31 Oktober 2020 memutuskan 
menaikkan UMP Yogyakarta tahun 2021 menjadi sebesar Rp 1.765.000. Upah minimum itu naik 
sebesar 3,54 persen dari upah minimum tahun 2020. 

Berikutnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga memutuskan menaikkan UMP 
2021 sebesar 5,65 persen dari sebelumnya sebesar Rp 1.768.000 menjadi Rp 1.868.777. 
Keputusan menaikkan upah sekitar Rp 100.000 itu sudah disepakati dalam rapat bersama Dewan 
Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu. 

Terakhir ada Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah yang memutuskan menambah UMP 
Sulawesi Selatan sebesar 2 persen per 1 Januari 2021 menjadi Rp 3.165.876. 
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Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kecewa dengan keputusan kepala daerah yang 
mengumumkan kenaikan UMP 2021. Menurut Apindo, keputusan ini tidak sesuai dengan Surat 
Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. "Kami menyesalkan," kata Ketua Umum 
Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 2 November 2020. 

Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang baru 
saja ditandatangani Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ada bunyi yang menyatakan kepala 
daerah wajib menetapkan upah minimum provinsi. Kalimat itu, termaktub dalam klaster 
ketenagakerjaan pasal 88C ayat 1. 

Pernyataan selanjutnya, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan 
syarat tertentu. "Ayat 3 upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan," tulis UU Cipta Kerja. 

Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau 
inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Kondisi ekonomi dan 
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari 
lembaga yang berwenang di bidang statistik. 

Selanjutnya, bakal ada sanksi bagi pengusaha yang memberikan upah atau gaji di bawah upah 
minimum (UMP/UMK) kepada karyawannya. Sanksi bisa berupa pidana penjara hingga bayar 
uang tunai. Dalam pasal 88E termaktub mengenai standar upah kepada pekerja yang tidak boleh 
lebih rendah dari upah minimum. "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 
minimum," tulis dalam pasal 88E ayat 2 UU Cipta Kerja. 

Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani, bersama Pengurus APINDO lain, usai menemui Wakil 
Presiden Ma'ruf Amin, di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, 
Rabu, 6 November 2019. Tempo/Egi Adyatama Dalam pasal 88A ayat 3 ditetapkan semua 
pengusaha diwajibkan memberikan upah kepada pekerjanya sesuai dengan kesepakatan 
keduanya. Jika tidak, maka akan dikenakan denda yang ada di pasal 185. 

"Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan," tulis 
Pasal 88A ayat 3 tersebut. Jika tidak menjalankan kewajiban itu, pengusaha akan dikenakan 
sanksi seperti yang tertuang dalam pasal 185 ayat 1 UU Cipta Kerja. 

Dalam ayat itu termaktub barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E 
ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara 
paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 
juta dan paling banyak Rp 400 juta HENDARTYO HANGGI. 
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Judul Pjs Gubernur Putuskan UMP Sulut 2021 Tetap Rp 3.310.723 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2020/11/04/18422661/pjs-
gubernur-putuskan-ump-sulut-2021-tetap-rp-3310723 

Jurnalis Kontributor Manado, Skivo Marcelino Mandey 

Tanggal 2020-11-04 18:42:00 

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 - Agus Fatoni (Gubernur Sulawesi Utara) Penetapan UMP juga mempertimbangkan 
rekomendasi dewan pengupahan provinsi sesuai dengan pasal 45 ayat 3 peraturan Pemerintah 
Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan 

neutral - Agus Fatoni (Gubernur Sulawesi Utara) Berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan Surat Menteri Ketenagakerjaan dimaksud bahwa UMP Sulut tahun 2021 adalah sebesar Rp 
3.310.723 

 

Ringkasan 

Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni memutuskan tidak menaikkan 
upah minimum provinsi ( UMP ). 

UMP Sulut 2021 besarannya akan sama dengan tahun ini yaitu Rp 3.310.723. 

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Pjs Gubernur Sulut Nomor 330 Tahun 2020 
Tanggal 31 Oktober 2020 tentang UMP Tahun 2020. 

 

PJS GUBERNUR PUTUSKAN UMP SULUT 2021 TETAP RP 3.310.723 

Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni memutuskan tidak menaikkan 
upah minimum provinsi ( UMP ). 

UMP Sulut 2021 besarannya akan sama dengan tahun ini yaitu Rp 3.310.723. 

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Pjs Gubernur Sulut Nomor 330 Tahun 2020 
Tanggal 31 Oktober 2020 tentang UMP Tahun 2020. 
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"Penetapan UMP juga mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi sesuai 
dengan pasal 45 ayat 3 peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan," kata 
Fatoni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/11/2020). 

Fatoni tidak menaikkan UMP Sulut karena berpatokan dengan Surat Edaran Menteri 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020. 

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Surat Menteri Ketenagakerjaan dimaksud 
bahwa UMP Sulut tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.310.723," ujar dia. 

Selain itu, upah minimum tidak dinaikkan karena perekonomian Sulut dianggap masih terganggu 
akibat wabah virus corona. 

Sebagai informasi, besaran UMP Sulut 2021 menduduki posisi ketiga tertinggi di seluruh 
Indonesia setelah DKI Jakarta dan Papua. 

UMP Jakarta adalah Rp 4.416.186. Sedangkan UMP Papua Rp 3.516.700. 
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Judul UMP 2021 Tak Naik, Siap-Siap Bakal Ada PHK Massal 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/11/04/320/2304252/ump-
2021-tak-naik-siap-siap-bakal-ada-phk-massal 

Jurnalis Taufik Fajar, 

Tanggal 2020-11-04 18:29:00 

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 

negative - Suryani S Motik (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR 
dan Persaingan Usaha) Kita ketahui pengangguran naik, jumlah PHK naik bisa sampai 20 juta. 
Data ketenagakerjaan kalau saat ini ada 8,14 juta yang menganggur, 28 juta kerja paruh waktu. 
Maka itu ada 46,3 juta orang yang tidak bekerja secara penuh 

negative - Suryani S Motik (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR 
dan Persaingan Usaha) Apabila masih ada gubernur yang bilang mau dinaikkan UMP tu, karena 
mereka tidak rugi 

negative - Suryani S Motik (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR 
dan Persaingan Usaha) Pasti kemiskinan bertambah. Maka itu jumlah orang yang miskin di 
Indonesia bertambah 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada lima provinsi yang tidak mengikuti 
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan ihwal tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi 
(UMP) 2021. Sementara 15 provinsi lainnya telah menetapkan UMP sesuai dengan imbauan SE 
tersebut. 

Lima provinsi menetapkan UMP tahun depan yang tidak sesuai dengan imbauan isi SE Nomor 
M/11/HK.04/2020 di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), Yogjakarta, Jawa Timur dan 
Sulsel. 

 

UMP 2021 TAK NAIK, SIAP-SIAP BAKAL ADA PHK MASSAL 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada lima provinsi yang tidak mengikuti 
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan ihwal tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi 
(UMP) 2021. Sementara 15 provinsi lainnya telah menetapkan UMP sesuai dengan imbauan SE 
tersebut. 
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Lima provinsi menetapkan UMP tahun depan yang tidak sesuai dengan imbauan isi SE Nomor 
M/11/HK.04/2020 di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), Yogjakarta, Jawa Timur dan 
Sulsel. 

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR dan Persaingan 
Usaha Suryani S Motik menaikkan UMP 2021 di tengah tekanan pandemi virus Corona (Covid-
19) membuat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja. 

"Kita ketahui pengangguran naik, jumlah PHK naik bisa sampai 20 juta. Data ketenagakerjaan 
kalau saat ini ada 8,14 juta yang menganggur, 28 juta kerja paruh waktu. Maka itu ada 46,3 
juta orang yang tidak bekerja secara penuh," ujar dia dalam webinar DPP PAN, Rabu 
(4/11/2020). 

Kemudian, lanjut dia, pihaknya khawatir bagi pengusaha yang naikkan UMP akan menjadi 
masalah di lapangan. Pasalnya hampir semua dunia usaha terdampak Covid-19. 

"Apabila masih ada gubernur yang bilang mau dinaikkan UMP tu, karena mereka tidak rugi," 
ungkap dia. 

Dia juga menambahkan, implikasi dari kondisi tersebut, akan membuat angka kemiskinan di 
Indonesia akan bertambah. "Pasti kemiskinan bertambah. Maka itu jumlah orang yang miskin di 
Indonesia bertambah," tandas dia. 

(dni). 
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Judul 3 Catatan Pengusaha untuk Anies hingga Ganjar yang Naikkan UMP 
2021 

Nama Media detik.com 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5241472/3-catatan-
pengusaha-untuk-anies-hingga-ganjar-yang-naikkan-ump-2021 

Jurnalis Trio Hamdani 

Tanggal 2020-11-04 18:00:00 

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 

negative - Tutum Rahanta (Dewan Penasehat Hippindo) Saya kira beginilah kalau memang sudah 
dikelompokkan untuk apa lagi bikin permohonan pengajuan, cukup pemberitahuan, sudah saya 
kira itu. Yang kita minta itu pemberitahuan, nggak usah pengajuan lagi. Memang pengajuan 
mau ngapain? nggak disetujui gitu? saya tanya, kalau sektornya sudah dikecualikan gitu 

negative - Alphonzus Widjaja (Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APPBI) Pemerintah 
daerah yang sudah terlanjur memutuskan untuk naik (UMP) ya ditunda lah paling tidak sampai 
dengan pertengahan tahun depan. Karena kan nggak mungkin kan dicabut, sudah diumumkan. 
Jadi paling tidak ditunda kenaikannya lah untuk menghindari jangan sampai terjadi pemutusan 
hubungan kerja 

negative - Maulana Yusran (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 
(PHRI)) Seharusnya ada sense of crisis juga dong. Fakta di lapangannya kejadiannya kan 
sekarang dalam situasi kondisi krisis, di mana perusahaan saja sudah susah untuk bertahan 
apalagi kita mau menaikkan upah 

negative - Maulana Yusran (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 
(PHRI)) Kelihatannya banyak yang tidak berpikir, pejabat kepala daerah itu berpikir tidak ada 
sense of crisis-nya. Sehingga kita itu bingung sekarang kita ini hidup di NKRI atau negara federal, 
jadi semuanya itu bisa membuat kebijakan sendiri-sendiri tanpa mengindahkan kebijakan 
presidennya, pemerintah pusatnya. Ini satu keanehan di Indonesia 

 

Ringkasan 

Sejumlah kepala daerah memilih untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Padahal 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sudah mengeluarkan surat edaran agar para 
gubernur menetapkan nilai upah minimum 2021 sama dengan 2020. 

Sikap kepala daerah yang menaikkan UMP 2021 mendapat catatan dari para pengusaha. 
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3 CATATAN PENGUSAHA UNTUK ANIES HINGGA GANJAR YANG NAIKKAN UMP 2021 

Sejumlah kepala daerah memilih untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Padahal 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sudah mengeluarkan surat edaran agar para 
gubernur menetapkan nilai upah minimum 2021 sama dengan 2020. 

Sikap kepala daerah yang menaikkan UMP 2021 mendapat catatan dari para pengusaha. Berikut 
rinciannya: 

1. Kebijakan Asimetris Anies Pertama, catatan diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan dari pelaku ritel yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat 
Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). 

Anies menetapkan kebijakan kenaikan UMP tahun depan bersifat asimetris. Bagi sektor usaha 
terdampak pandemi COVID-19 tidak perlu menaikkan UMP 2021, salah satunya ritel. Tapi 
pengusaha di bidang tersebut wajib mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan tidak 
menaikkan upah minimum. 

"Saya kira beginilah kalau memang sudah dikelompokkan untuk apa lagi bikin permohonan 
pengajuan, cukup pemberitahuan, sudah saya kira itu. Yang kita minta itu pemberitahuan, nggak 
usah pengajuan lagi. Memang pengajuan mau ngapain? nggak disetujui gitu? saya tanya, kalau 
sektornya sudah dikecualikan gitu," kata Dewan Penasehat Hippindo Tutum Rahanta saat 
dihubungi detikcom, Selasa (3/11/2020). 

2. UMP Naik Ditunda Pengusaha mal yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja 
Indonesia (APPBI) meminta kepala daerah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 
menunda kebijakan tersebut. Sebab bisnis pusat perbelanjaan sedang tertekan akibat pandemi 
COVID-19. 

Beberapa kepala daerah yang memutuskan kenaikan UMP, antara lain Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, hingga Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

"Pemerintah daerah yang sudah terlanjur memutuskan untuk naik (UMP) ya ditunda lah paling 
tidak sampai dengan pertengahan tahun depan. Karena kan nggak mungkin kan dicabut, sudah 
diumumkan. Jadi paling tidak ditunda kenaikannya lah untuk menghindari jangan sampai terjadi 
pemutusan hubungan kerja," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APPBI Alphonzus 
Widjaja kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (3/11/2020). 

3. Pengusaha Sulit Bertahan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 
(PHRI) Maulana Yusran mengatakan bisnis perhotelan untuk saat ini bertahan saja susah, apalagi 
harus menaikkan upah minimum. 

"Seharusnya ada sense of crisis juga dong. Fakta di lapangannya kejadiannya kan sekarang 
dalam situasi kondisi krisis, di mana perusahaan saja sudah susah untuk bertahan apalagi kita 
mau menaikkan upah," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (3/11/2020). 

"Kelihatannya banyak yang tidak berpikir, pejabat kepala daerah itu berpikir tidak ada sense of 
crisis-nya. Sehingga kita itu bingung sekarang kita ini hidup di NKRI atau negara federal, jadi 
semuanya itu bisa membuat kebijakan sendiri-sendiri tanpa mengindahkan kebijakan 
presidennya, pemerintah pusatnya. Ini satu keanehan di Indonesia," tambahnya. 
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Judul Apindo defends stagnating minimum wage, citing pandemic 

Nama Media thejakartapost.com 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/04/apindo-defends-
stagnating-minimum-wage-citing-pandemic.html 

Jurnalis The Jakarta Post 

Tanggal 2020-11-04 17:47:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Hariyadi Sukamdani (None) Our suggestion is based on facts, data and our own 
calculations. We suggest that the 2021 minimum wage should stay unchanged as the pandemic 
has caused businesses to struggle to pay their employees 

positive - Hariyadi Sukamdani (None) We deeply regret their decision as they are insensitive to 
what we [business players] are going through during this pandemic 

 

Ringkasan 

The Indonesian Employers Association (Apindo) has defended a government circular instructing 
regions to leave their minimum wages unchanged in 2021, arguing that the policy is based on 
"data and facts" regarding the pandemic's impact on business. 

Apindo chairman Hariyadi Sukamdani said on Monday that almost all business sectors in the 
country had been impacted by the pandemic, which brought about an economic contraction in 
the second quarter of this year. Indonesia's economy shrank by 5.32 percent year-on-year (yoy) 
in the third quarter, according to Statistics Indonesia (BPS) data. 

 

APINDO DEFENDS STAGNATING MINIMUM WAGE, CITING PANDEMIC 

The Indonesian Employers Association (Apindo) has defended a government circular instructing 
regions to leave their minimum wages unchanged in 2021, arguing that the policy is based on 
"data and facts" regarding the pandemic's impact on business. 

Apindo chairman Hariyadi Sukamdani said on Monday that almost all business sectors in the 
country had been impacted by the pandemic, which brought about an economic contraction in 
the second quarter of this year. Indonesia's economy shrank by 5.32 percent year-on-year (yoy) 
in the third quarter, according to Statistics Indonesia (BPS) data. 
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"Our suggestion is based on facts, data and our own calculations. We suggest that the 2021 
minimum wage should stay unchanged as the pandemic has caused businesses to struggle to 
pay their employees," he said during an online press briefing. 

He said the calculation was based on Government Regulation (PP) No. 78/2015 on wages, which 
included a formula to calculate the next year's minimum wages that accounted for inflation and 
economic growth. 

Manpower Minister Ida Fauziyah issued a circular on Oct. 26 instructing regional administrations 
to maintain the 2020 provincial minimum wage (UMP) for 2021. 

Manpower Minister Ida Fauziyah under fire for maintaining minimum wage for 2021 The decision 
was met with protests by labor unions demanding an increase in next year's minimum wage. 
The unions argued that at least 11 business sectors had not been affected by the COVID-19 
pandemic, including energy, electronics and pharmaceuticals. 

Apindo also criticized the decisions of several regional administrations to increase their provincial 
minimum wage despite the Manpower Ministry circular. 

"We deeply regret their decision as they are insensitive to what we [business players] are going 
through during this pandemic," said Hariyadi. 

Several regional administrations, such as Central Java, Jakarta, East Java and Yogyakarta, have 
announced that they will raise next year's minimum wage. 

Hariyadi also criticized Jakarta Governor Anies Baswedan's decision to have businesses impacted 
by the pandemic to submit a request to waive the wage increase. 

The requirement was too complicated, he said, and added bureaucratic hassle. 

National Wage Council (Depenas) vice chairman Adi Mahfudz added that the minimum wage had 
been widely misunderstood in Indonesia as many assumed it would be used as a base for 
businesses to pay for their employees' wages. 

"The minimum wage is merely a social safety net for businesses to pay for single, inexperienced 
employees and is not applicable to experienced employees," he said. 

He also dismissed rumors about a deadlock between businesses and labor representatives 
regarding the minimum wage, saying that all parties that were present during the national 
dialogue on the 2021 minimum wage had agreed to leave the wage unchanged next year. 

Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) vice chairman on manpower and 
industrial relations Anton J. Supit said labor unions should focus on educating workers about 
negotiating pay with their employers to get wage increases. 

"We should also focus on developing the labor force's skills so that we can compete with other 
countries in the region," he said. 
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positive - Agus Fatoni (Gubernur Sulawesi Utara) Jadi dijelaskan jika pemerintah daerah bisa 
melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP tahun 2021 sama dengan nilai UMP tahun 2020 
dan juga bisa melaksanakan penetapan UMP setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan 
Perundang-undangan 

 

Ringkasan 

Provinsi  pada tahun 2021 tak naik. Namun demikian, UMP di Sulawesi Utara sebesar Rp 
3.310.723 tetap berada di posisi ketiga tertinggi di Indonesia. 

Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara, Agus Fatoni, Rabu (4/11) hari ini, saat 
mengumumkan tidak adanya kenaikan UMP untuk tahun 2021, menjelaskan jika pertimbangan 
kondisi perekonomian di masa corona menjadi alasan tidak adanya kenaikan UMP untuk tahun 
2021. 

 

UMP SULAWESI UTARA TAK NAIK, TAPI MASIH TERTINGGI KETIGA DI INDONESIA 

Provinsi  pada tahun 2021 tak naik. Namun demikian, UMP di Sulawesi Utara sebesar Rp 
3.310.723 tetap berada di posisi ketiga tertinggi di Indonesia. 

Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara, Agus Fatoni, Rabu (4/11) hari ini, saat 
mengumumkan tidak adanya kenaikan UMP untuk tahun 2021, menjelaskan jika pertimbangan 
kondisi perekonomian di masa corona menjadi alasan tidak adanya kenaikan UMP untuk tahun 
2021. 

Dalam kebijkan yang tertuang dalam keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 330 tahun 2020 
ini, juga dijelaskan jika penetapan UMP mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan 
Provinsi sesuai dengan pasal 45 ayat 3 peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang 
pengupahan. 
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Namun demikian, kenaikan UMP tetap masih bisa dilaksanakan pada tahun 2021 dengan 
mempertimbangkan perkembangan perekonomian daerah di tahun berjalan 2021 mendatang. 
Menurut Fatoni, hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik 
Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa 
pandemi COVID-19. 

"Jadi dijelaskan jika pemerintah daerah bisa melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP tahun 
2021 sama dengan nilai UMP tahun 2020 dan juga bisa melaksanakan penetapan UMP setelah 
tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan," kata Fatoni. 

Sekadar diinformasikan, UMP Sulawesi Utara yang ada di angka Rp 3.310.723 masih cukup tinggi 
dan berada di posisi ketiga se-Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta Rp 4.416.186 dan Provinsi 
Papua sebesar Rp 3.516.700. 
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negative - Suryani S. Motik (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR 
dan Persaingan Usaha Suryani) Kita ketahui pengangguran naik, jumlah PHK naik bisa sampai 
20 juta. Data ketenagakerjaan kalau saat ini ada 8,14 juta yang menganggur, 28 juta kerja paruh 
waktu. Maka itu ada 46,3 juta orang yang tidak bekerja secara penuh 

negative - Suryani S. Motik (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR 
dan Persaingan Usaha Suryani) Apabila masih ada gubernur yang bilang mau dinaikkan upah itu, 
karena mereka tidak rugi 

negative - Suryani S. Motik (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR 
dan Persaingan Usaha Suryani) Pasti kemiskinan bertambah. Maka itu jumlah orang yang miskin 
di Indonesia bertambah 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada lima provinsi yang tidak mengikuti 
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan ihwal tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 
2021. Sementara 15 provinsi lainnya telah menetapkan UMP sesuai dengan iimbauan SE 
tersebut. ( Tiga Provinsi menetapkan UMP tahun depan yang tidak sesuai dengan iimbauan isi 
SE Nomor M/11/HK.04/2020 di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), dan Yogyakarta. 

 

PENGUSAHA DAN BURUH BAK BERBALAS 'PANTUN' SOAL UPAH 2021 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada lima provinsi yang tidak mengikuti 
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan ihwal tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 
2021. Sementara 15 provinsi lainnya telah menetapkan UMP sesuai dengan iimbauan SE 
tersebut. ( Tiga Provinsi menetapkan UMP tahun depan yang tidak sesuai dengan iimbauan isi 
SE Nomor M/11/HK.04/2020 di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), dan Yogyakarta. 



 

98 
 

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR dan Persaingan 
Usaha Suryani S. Motik, menaikkan UMP 2021 di tengah tekanan pandemi virus Corona (Covid-
19), membuat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja. 

"Kita ketahui pengangguran naik, jumlah PHK naik bisa sampai 20 juta. Data ketenagakerjaan 
kalau saat ini ada 8,14 juta yang menganggur, 28 juta kerja paruh waktu. Maka itu ada 46,3 
juta orang yang tidak bekerja secara penuh," ujar dia dalam webinar DPP PAN, Rabu 
(4/11/2020). 

Kemudian, lanjut dia, pihaknya khawatir bagi pengusaha apabila UMP dinaikkan akan menjadi 
masalah di lapangan. Pasalnya hampir semua dunia usaha terdampak Covid-19. 

"Apabila masih ada gubernur yang bilang mau dinaikkan upah itu, karena mereka tidak rugi," 
ungkap dia. 

Dia juga menambahkan, implikasi dari kondisi tersebut akan membuat angka kemiskinan di 
Indonesia akan bertambah. 

"Pasti kemiskinan bertambah. Maka itu jumlah orang yang miskin di Indonesia bertambah," 
tandas dia. ( Persoalan upah ini membuat antara buruh dan pengusaha seperti saling berbalas 
pantun mengenai ancaman. Pihak buruh mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika 
upah tak naik, sedangkan pengusaha juga melontarkan ancaman yang muncul dari kenaikan 
upah tersebut. 

(uka). 

 

 

 

  



 

99 
 

Judul Pemerintah Anggarkan Rp6 Triliun untuk Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan, Cukupkah? 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://finansial.bisnis.com/read/20201104/215/1313534/pemerintah-
anggarkan-rp6-triliun-untuk-jaminan-kehilangan-pekerjaan-cukupkah 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-11-04 17:08:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Memang kita harus menunggu 
PP itu, nilai dana tunainya [yang diterima pekerja] berapa. Apakah ketika ter-PHK saya dapat 
[gaji] maksimal selama enam bulan itu? Tapi kita dapat bayangkan bahwa jumlah PHK terus 
meningkat selama masa pandemi Covid-19 

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Mengacu kepada UU 24/2011, 
kalau ada masalah cashflow suatu program maka bisa menempatkan APBN, bisa dengan 
menaikkan iuran. Sekarang pemerintah mau tidak menaikkan iuran dari pemberi kerja untuk 
JKP? Kalau tidak mau, ya, bisa enggak dari APBN? 

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Jadinya peserta mengorbankan 
hak atas JHT-nya untuk membiayai JKP, padahal konteksnya JKP itu pesangon yang dialihkan 
dari pemberi kerja. Oke [pengalihan] ini diambil alih oleh pemerintah, harusnya dari APBN, 
jangan memotong hak peserta 

 

Ringkasan 

Pemerintah menganggarkan paling sedikit Rp6 triliun untuk program Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan atau JKP, sebagai subsidi pesangon bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Di 
tengah gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK, cukupkah dana tersebut? Presiden 
Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja pada Senin 
(2/11/2020). Aturan yang diwarnai kontroversi itu memuat program baru dari jaminan sosial 
ketenagakerjaan yakni JKP, yang berfungsi sebagai 'pengganti' sebagian dana pesangon. 
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PEMERINTAH ANGGARKAN RP6 TRILIUN UNTUK JAMINAN KEHILANGAN 
PEKERJAAN, CUKUPKAH? 

JAKARTA -- Pemerintah menganggarkan paling sedikit Rp6 triliun untuk program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan atau JKP, sebagai subsidi pesangon bagi masyarakat yang kehilangan 
pekerjaan. Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK, cukupkah dana tersebut? 
Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja pada 
Senin (2/11/2020). Aturan yang diwarnai kontroversi itu memuat program baru dari jaminan 
sosial ketenagakerjaan yakni JKP, yang berfungsi sebagai 'pengganti' sebagian dana pesangon. 

Jokowi menetapkan bahwa pemerintah akan menyuntikkan paling sedikit Rp6 triliun kepada 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek selaku 
pelaksana program JKP. Suntikan dana dapat dilakukan karena omnibus law mengubah salah 
satu poin dalam UU 24/2011 tentang BPJS, yakni mengenai modal awal pelaksanaan jaminan 
sosial. 

"Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk program JKP 
ditetapkan paling sedikit Rp6 triliun yang bersumber dari [Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara] APBN," tertulis dalam beleid tersebut. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mempertanyakan kecukupan dana Rp6 triliun 
itu untuk pelaksanaan program JKP. Saat ini memang belum ada Peraturan Pemerintah (PP) 
sebagai aturan teknis program JKP, tetapi jika secara garis besar dana itu menurutnya belum 
cukup untuk memberikan manfaat bagi peserta. 

Menurut Timboel, sebelumnya pemerintah menyampaikan bahwa program JKP akan 
memberikan manfaat dana tunai selama enam bulan kepada pekerja yang terkena PHK. Manfaat 
itu menurutnya akan membebani keuangan BPJAMSOSTEK karena badan tersebut tidak menarik 
iuran untuk program JKP. 

"Memang kita harus menunggu PP itu, nilai dana tunainya [yang diterima pekerja] berapa. 
Apakah ketika ter-PHK saya dapat [gaji] maksimal selama enam bulan itu? Tapi kita dapat 
bayangkan bahwa jumlah PHK terus meningkat selama masa pandemi Covid-19," ujar Timboel 
kepada Bisnis, Rabu (4/11/2020). 

Jika manfaat JKP yang diberikan itu sebesar jumlah penghasilan bulanan peserta, Timboel 
meyakini bahwa dana Rp6 triliun akan terserap dengan cepat. Adapun, jika manfaat yang 
diterima itu di bawah penghasilan peserta atau terdapat batasan tertentu, dikhawatirkan tidak 
membantu kondisi keuangan pekerja terkena PHK. 

Kekhawatiran Timboel tersebut mengacu kepada besarnya jumlah PHK selama masa pandemi 
Covid-19 yang masih berpotensi terus bertambah. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 
bahwa hingga Juli 2020 sudah terdapat 3,6 juta pekerja yang terkena PHK. 

Capaian angka itu terjadi dalam empat bulan masa pandemi Covid-19 di Indonesia, tetapi sudah 
melebihi jumlah PHK dalam beberapa tahun ke belakang. Kemenaker mencatat bahwa jumlah 
PHK tertinggi sebelumnya ada pada 2014, sekitar 77.700 orang. 

Selain dari aspek manfaat peserta, Timboel pun meragukan keberlanjutan program JKP jika 
bergantung kepada dana Rp6 triliun. Alokasi dana tersebut menurutnya kecil jika dibandingkan 
dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. 

UU Cipta Kerja memang mengatur tiga sumber dana JKP, yakni modal awal pemerintah senilai 
Rp6 triliun itu, rekomposisi iuran program jaminan sosial lainnya, dan/atau dana operasional 
BPJAMSOSTEK. Namun, menurut Timboel, gangguan keberlanjutan JKP justru bisa turut 
mengancam keberlanjutan BP Jamsostek jika opsi ketiga diambil. 
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"Mengacu kepada UU 24/2011, kalau ada masalah cashflow suatu program maka bisa 
menempatkan APBN, bisa dengan menaikkan iuran. Sekarang pemerintah mau tidak menaikkan 
iuran dari pemberi kerja untuk JKP? Kalau tidak mau, ya, bisa enggak dari APBN?" ujarnya. 

BPJS Watch sendiri tidak dapat membayangkan berapa besar beban APBN jika program JKP 
bergantung kepada kas negara, pun tidak tergambar bagaimana dampaknya saat dana 
operasional dialokasikan untuk manfaat JKP. 

"Jadinya peserta mengorbankan hak atas JHT-nya untuk membiayai JKP, padahal konteksnya 
JKP itu pesangon yang dialihkan dari pemberi kerja. Oke [pengalihan] ini diambil alih oleh 
pemerintah, harusnya dari APBN, jangan memotong hak peserta," ujar Timboel. 

 

 

 

  



 

102 
 

Judul 5 Gubernur Tetap Naikkan UMP, Pengusaha Ingatkan Pengangguran 
Bisa Meroket 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/5-gubernur-tetap-naikkan-ump-
pengusaha-ingatkan-pengangguran-bisa-meroket-1uWY8ojxiSl 

Jurnalis kumparanBISNIS 

Tanggal 2020-11-04 17:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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negative - Suryani Motik (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri  Bidang CSR dan 
Persaingan Usaha) Kami khawatir bagi pengusaha akan jadi masalah di lapangan. Kita tahu 
angka pengangguran dan PHK naik bisa sampai 20 juta, kemudian data ketenagakerjaan 
misalnya sampai 8,14 juta yang setengah menganggur, kerja paruh waktu ada 46,3 juta 

negative - Suryani Motik (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri  Bidang CSR dan 
Persaingan Usaha) Yang jelas, dunia usaha pasti kalau sudah resesi rugi, enggak mungkin 
untung, kecuali sektor-sektor tertentu. Jadi kalau masih ada gubernur yang bilang mau dinaikkan 
UMR-nya bagi yang tidak rugi, itu sedikit sekali 

negative - Suryani Motik (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri  Bidang CSR dan 
Persaingan Usaha) Kalau sudah seperti itu, pasti kemiskinan bertambah. Jadi jumlah orang yang 
miskin di Indonesia bertambah 

 

Ringkasan 

Lima gubernur memutuskan tetap memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi  di 
2021. Padahal pemerintah pusat meminta agar upah minimum tidak naik karena banyak 
pengusaha terdampak pandemi corona. 

Kelima gubernur yang menaikkan UMP 2021 tersebut yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, 
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa. 
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5 GUBERNUR TETAP NAIKKAN UMP, PENGUSAHA INGATKAN PENGANGGURAN BISA 
MEROKET 

Lima gubernur memutuskan tetap memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi  di 
2021. Padahal pemerintah pusat meminta agar upah minimum tidak naik karena banyak 
pengusaha terdampak pandemi corona. 

Kelima gubernur yang menaikkan UMP 2021 tersebut yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, 
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri  Bidang CSR dan Persaingan Usaha, Suryani 
Motik, mengingatkan kepada gubernur yang menaikkan UMP bahwa jumlah PHK bisa semakin 
meningkat. Menurutnya, jumlah pengangguran di tahun ini bisa mencapai 20 juta orang. 

"Kami khawatir bagi pengusaha akan jadi masalah di lapangan. Kita tahu angka pengangguran 
dan PHK naik bisa sampai 20 juta, kemudian data ketenagakerjaan misalnya sampai 8,14 juta 
yang setengah menganggur, kerja paruh waktu ada 46,3 juta," ujar Suryani dalam webinar DPP 
PAN, Rabu (4/11). 

Dia melanjutkan, selama pandemi ini hampir seluruh pengusaha terkena dampak. Pendapatan 
perusahaan juga mengalami penurunan. 

Selain itu, perekonomian Indonesia yang mengalami resesi di tahun ini juga dinilai memperparah 
kondisi keuangan perusahaan. Bahkan menurutnya, banyak perusahaan merugi akibat resesi. 

"Yang jelas, dunia usaha pasti kalau sudah resesi rugi, enggak mungkin untung, kecuali sektor-
sektor tertentu. Jadi kalau masih ada gubernur yang bilang mau dinaikkan UMR-nya bagi yang 
tidak rugi, itu sedikit sekali," jelasnya. 

Selain jumlah pengangguran yang meningkat, Suryani juga mewanti-wanti tingkat kemiskinan 
akan meningkat di tahun ini. "Kalau sudah seperti itu, pasti kemiskinan bertambah. Jadi jumlah 
orang yang miskin di Indonesia bertambah," tambahnya. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum 
tahun 2021. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada 
Masa Pandemi COVID-19. 

Beberapa wilayah sudah memastikan mengikuti SE tersebut. Namun, saat ini ada juga daerah 
yang tidak mengikuti SE itu atau memilih tetap menaikkan minum. 

Saat ini, 5 provinsi dipastikan tak mengikuti SE tersebut. Sementara ada 18 provinsi yang 
memastikan UMP 2021 tak naik dan 11 provinsi lain belum menetapkan UMP. 
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Narasumber 

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi) 
Rencananya akhir minggu [pekan] ini akan mulai lagi gelombang dua kepada 12,4 juta penerima 

neutral - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi) Ini 
program utama yg mesti kita kejar sampai akhir tahun 

positive - Ida Fauziah (Menteri Tenaga Kerja) Terakhir harapan saya kepada teman-teman 
pekerja yang akan menerima program ini, saya minta belanjakanlah uang ini untuk membeli 
produk-produk dalam negeri, belilah hasil karya UMKM kita 

 

Ringkasan 

Pemerintah berjanji program Subsidi Gaji termin kedua akan disalurkan pada pekan ini. Seperti 
diketahui termin pertama telah disalurkan kepada 12,4 juta pekerja sejak September 2020. 

 

SUBSIDI GAJI TERMIN KEDUA DITRANSFER PEKAN INI 

Pemerintah berjanji program Subsidi Gaji termin kedua akan disalurkan pada pekan ini. Seperti 
diketahui termin pertama telah disalurkan kepada 12,4 juta pekerja sejak September 2020. 

"Rencananya akhir minggu [pekan] ini akan mulai lagi gelombang dua kepada 12,4 juta 
penerima," kata Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Gunadi Sadikin 
dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (4/10/2020). 

Budi melanjutkan total pagu program Subsidi Gaji adalah Rp30 triliun. Lebih kurang separuhnya 
telah habis. 

Pemerintah menargetkan seluruh anggaran akan habis terserap pada tahun ini. "Ini program 
utama yg mesti kita kejar sampai akhir tahun," kata Budi. 
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Subsidi Gaji adalah bantuan langsung tunai yang menyasar para pekerja yang terkena dampak 
pandemi Covid-19. 

Pemerintah memanfaatkan data BPJS Ketenagakerjaan untuk mendata penerima manfaat. 

Para penerima program tersebut adalah pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan 
dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji kurang dari Rp5 juta per 
bulan. 

Pemerintah mengalokasikan Rp2,4 juta kepada setiap penerima manfaat. Dana tersebut cair 
dalam dua tahap, setiap termin sebesar Rp1,2 juta. 

Program ini termasuk upaya pemerintah menjaga daya beli di tengah pandemi Covid-19. 

Selain kelurga miskin dan para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, pemerintah 
mencatat segmen lain, yakni pekerja yang dirumahkan dan terkena pemotongan gaji. 

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah sempat mengimbau para penerima Subsidi Gaji agar 
menggunakan uangnya untuk belanja produk dalam negeri. 

Dengan begitu tujuan program ini yakni untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dapat 
tercapat secara optimal. 

"Terakhir harapan saya kepada teman-teman pekerja yang akan menerima program ini, saya 
minta belanjakanlah uang ini untuk membeli produk-produk dalam negeri, belilah hasil karya 
UMKM kita," kata Ida. 

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia. 
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Narasumber 

negative - Suryani (None) Kita tahu pengangguran naik, jumlah PHK naik bisa sampai 20 juta. 
Kemudian ini data yg disampaikan. Data ketenagakerjaan kalau saat ini 8,14 juta yang 
menganggur, 28 juta kerja paruh waktu, jadi ada 46,3 juta orang yang tidak bekerja secara 
penuh 

negative - Suryani (None) Yang jelas dunia usaha pasti kalau sudah resesi rugi, nggak mungkin 
untung, kecuali sektor-sektor tertentu. Jadi kalau masih ada gubernur yang bilang mau dinaikkan 
UMR-nya bagi yang tidak rugi itu sedikit sekali. Kita khawatir bagi pengusaha kalau UMR-nya 
dinaikkan akan jadi masalah di lapangan. Karena hampir semua dunia usaha terdampak COVID-
19 

negative - Suryani (None) Kalau sudah seperti itu, pasti kemiskinan bertambah. Jadi jumlah 
orang yang miskin di Indonesia bertambah 

 

Ringkasan 

Lima gubernur sepakat tak mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 
M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yakni UMP 2021, dengan tetap menaikkan UMP 2021. 

Lima gubernur yang menaikkan UMP 2021 adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur 
Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

 

5 GUBERNUR NAIKKAN UMP, PENGUSAHA WANTI-WANTI JUMLAH PHK 

Lima gubernur sepakat tak mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 
M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yakni UMP 2021, dengan tetap menaikkan UMP 2021. 
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Lima gubernur yang menaikkan UMP 2021 adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur 
Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

Di sisi lain, ada 18 provinsi yang memastikan UMP 2021 tak naik, dan 11 provinsi lain belum 
menetapkannya. 

Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang CSR dan 
Persaingan Usaha Suryani S Motik membeberkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) 
terhadap gubernur-gubernur yang menaikkan UMP 2021 di tengah tekanan pandemi virus 
Corona (COVID-19) dan juga resesi ekonomi. 

"Kita tahu pengangguran naik, jumlah PHK naik bisa sampai 20 juta. Kemudian ini data yg 
disampaikan. Data ketenagakerjaan kalau saat ini 8,14 juta yang menganggur, 28 juta kerja 
paruh waktu, jadi ada 46,3 juta orang yang tidak bekerja secara penuh," ungkap Suryani dalam 
webinar DPP PAN, Rabu (4/11/2020). 

Wanti-wantinya itu ia beberkan karena sudah dipastikan dunia usaha mengalami kerugian besar. 

"Yang jelas dunia usaha pasti kalau sudah resesi rugi, nggak mungkin untung, kecuali sektor-
sektor tertentu. Jadi kalau masih ada gubernur yang bilang mau dinaikkan UMR-nya bagi yang 
tidak rugi itu sedikit sekali. Kita khawatir bagi pengusaha kalau UMR-nya dinaikkan akan jadi 
masalah di lapangan. Karena hampir semua dunia usaha terdampak COVID-19," tegas Suryani. 

Kemudian, implikasi dari kondisi itu, menurutnya angka kemiskinan di Indonesia akan 
bertambah. 

"Kalau sudah seperti itu, pasti kemiskinan bertambah. Jadi jumlah orang yang miskin di 
Indonesia bertambah," pungkasnya. 
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Narasumber 

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Sudah selesai disalurkan 12,4 juta. 
Rencananya akhir minggu ini akan mulai lagi gelombang II disalurkan program subsidi gaji ke 
12,4 juta penerima sehingga diharapkan kuartal IV ini masuk 

negative - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Kemarin sudah habis setengahnya dalam 
satu setengah bulan. Ini kita akan juga selesaikan setengahnya, karena ini merupakan program 
utama yang mesti kita kejar sampai akhir 

 

Ringkasan 

Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) mengungkapkan bahwa pencairan 
insentif subsidi gaji termin II akan mulai disalurkan akhir pekan ini. Insentif ini diketahui akan 
disalurkan kepada pekerja swasta bergaji di bawah Rp5 juta. 

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan, untuk pencairan termin I, yakni pada 
September-Oktober 2020 telah sukses tersalurkan kepada 12,4 juta pekerja. Sehingga termin II, 
November-Desember total penerima mencapai 24,8 juta. 

 

SUBSIDI GAJI TERMIN II CAIR AKHIR PEKAN INI 

Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) mengungkapkan bahwa pencairan 
insentif subsidi gaji termin II akan mulai disalurkan akhir pekan ini. Insentif ini diketahui akan 
disalurkan kepada pekerja swasta bergaji di bawah Rp5 juta. 

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan, untuk pencairan termin I, yakni pada 
September-Oktober 2020 telah sukses tersalurkan kepada 12,4 juta pekerja. Sehingga termin II, 
November-Desember total penerima mencapai 24,8 juta. 
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"Sudah selesai disalurkan 12,4 juta. Rencananya akhir minggu ini akan mulai lagi gelombang II 
disalurkan program subsidi gaji ke 12,4 juta penerima sehingga diharapkan kuartal IV ini masuk," 
katanya, Rabu, 4 November 2020. 

Dengan demikian, dia meyakini bahwa total anggaran yang telah disediakan untuk program ini 
mencapai Rp30 triliun akan terserap seluruhnya demi mendongkrak daya beli kelas pekerja 
bergaji di bawah Rp5 juta. 

"Kemarin sudah habis setengahnya dalam satu setengah bulan. Ini kita akan juga selesaikan 
setengahnya, karena ini merupakan program utama yang mesti kita kejar sampai akhir," tutur 
Budi. 

Sebagai informasi, penyaluran subsidi gaji gelombang I dilakukan dalam lima tahap, yakni pada 
tahap I disalurkan kepada 2.485.687 orang dengan jumlah penyaluran subsidi senilai 
Rp2.982.824.400.000. 

Selanjutnya, pada tahap II disalurkan kepada 2.981.531 pekerja dengan total nilai 
Rp3.577.838.200.000 dan tahap III disalurkan kepada 3.476.120 pekerja dengan total nilai 
Rp4.171.344.000.000. 

Kemudian, pada tahap IV disalurkan kepada 2.647.121 pekerja dengan total nilai 
Rp3.176.545.200.000, tahap 5 disalurkan kepada 602.468 pekerja dengan realisasi anggaran 
sebesar Rp722.961.600.000. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan dalam rangka menjaga ekonomi para 
pekerja atau buruh, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi gaji yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja Nomor 14 Tahun 2020. 

Syarat pekerja yang berhak memperoleh subsidi gaji adalah pekerja tersebut mendapat gaji di 
bawah Rp5 juta per bulan, dan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja 
tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk 
Kependudukan, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan memiliki rekening 
bank yang aktif. (art). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020 

 

Ringkasan 

Tak mengikuti aturan pemerintah soal kenaikan upah minimum 2021, lima gubernur ini justru 
memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan. 

Tentu saja keputusan ini berbeda dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja. 

Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 
tentang Penetapan Upah Minimum 2021, UMP tahun 2021 tidak naik akibat pendemi COvid-19. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta para gubernur se-Indonesia agar 
menyesuaikan UMP 2021 sesuai surat edaran. 

 

PEMERINTAH TAK TAMBAH UPAH MINIMUM, 5 GUBERNUR NAIKKAN UMP 2021, 
ADA GANJAR PRANOWO & ANIES BASWEDAN 

Tak mengikuti aturan pemerintah soal kenaikan upah minimum 2021, lima gubernur ini justru 
memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan. 

Tentu saja keputusan ini berbeda dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja. 

Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 
tentang Penetapan Upah Minimum 2021, UMP tahun 2021 tidak naik akibat pendemi COvid-19. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta para gubernur se-Indonesia agar 
menyesuaikan UMP 2021 sesuai surat edaran. 



 

111 
 

"Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," kata Ida dilansir dari Antara, Jumat 
(30/10/2020). 

Kendati demikian, Ida Fauziyah menegaskan bahwa yang menetapkan UMP di setiap daerah 
ialah para gubernur. 

Terkait aturan tidak naiknya upah minimum di tahun 2021, pemerintah pusat beralasan karena 
banyak usaha yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. 

Kebijakan ini merupakan bagian dari relaksasi untuk para pengusaha. 

Sementara itu, untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan bupati/wali kota 
selambat-lambatnya pada 21 November 2019. 

Sebagai informasi, kenaikan upah minimum baik, UMP dan UMK, diatur di dalam Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 78 Tahun 2015. 
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positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional) Gelombang 
pertama sudah selesai disalurkan sekitar 12,4 juta, rencananya akhir minggu ini akan mulai lagi 
gelombang kedua akan disalurkan program bantuan subsidi gaji ke 12,4 juta penerima 

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional) Dalam 1 bulan-
1,5 bulan ini kita akan juga selesaikan setengahnya. Ini merupakan program utama yang mesti 
kita kejar sampai akhir 

 

Ringkasan 

Pemerintah mencatat hanya sekitar 12,4 juta penerima bantuan subsidi gaji dalam pemberian 
tahap pertama. 

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah 
mencatat hanya sekitar 12,4 juta penerima bantuan subsidi gaji dalam pemberian tahap 
pertama. Budi mengatakan, pemerintah akan segera mencairkan bantuan subsidi gaji tahap 
kedua dalam waktu dekat. 

 

PEMERINTAH AKAN SALURKAN SUBSIDI GAJI TAHAP II AKHIR PEKAN INI 

Pemerintah mencatat hanya sekitar 12,4 juta penerima bantuan subsidi gaji dalam pemberian 
tahap pertama. 

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah 
mencatat hanya sekitar 12,4 juta penerima bantuan subsidi gaji dalam pemberian tahap 
pertama. Budi mengatakan, pemerintah akan segera mencairkan bantuan subsidi gaji tahap 
kedua dalam waktu dekat. 

"Gelombang pertama sudah selesai disalurkan sekitar 12,4 juta, rencananya akhir minggu ini 
akan mulai lagi gelombang kedua akan disalurkan program bantuan subsidi gaji ke 12,4 juta 
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penerima," kata Budi dalam konferensi pers secara daring Satgas PEN dari Istana Kepresidenan, 
Jakarta, Rabu (4/11/2020). 

Sebagai catatan, pemerintah sebelumnya menargetkan subsidi gaji atau program subsidi upah 
untuk 15,7 juta pekerja. Data penerima berasal dari data BPJS Ketenagakerjaan. 

Akan tetapi, pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan mengoreksi angka penerima 
subsidi menjadi 12,4 juta pekerja. Keputusan tersebut diambil karena sebagian anggaran 
direlokasi sebagai bantuan untuk para tenaga honorer dan guru agama. 

Budi pun mengatakan, realisasi serapan anggaran untuk bantuan subsidi gaji sudah mencapai 
setengah dari pagu anggaran yang mencapai sekitar Rp30 triliun untuk tahap pertama. 
Pemerintah akan segera mencairkan untuk tahap kedua. Pria yang juga Wakil Menteri BUMN itu 
memastikan pemerintah akan segera mencairkan dalam waktu 1 bulan hingga 1,5 bulan ke 
depan. 

"Dalam 1 bulan-1,5 bulan ini kita akan juga selesaikan setengahnya. Ini merupakan program 
utama yang mesti kita kejar sampai akhir," kata Budi. 
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Nama Media liputan6.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4399890/siap-siap-subsidi-gaji-
gelombang-ii-cair-akhir-pekan-ini 

Jurnalis Maulandy Rizky Bayu Kencana 

Tanggal 2020-11-04 15:25:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Rencana akhir minggu ini gelombang kedua 
akan salurkan subsidi gaji kepada 12,4 juta penerima 

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Dalam 1,5 bulan ini akan kita selesaikan 
setengahnya lagi. Ini merupakan program utama yang kita kejar 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Persyaratan lainnya, ialah pekerja/buruh 
penerima upah; pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan 
BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah, kecuali non ASN; memiliki rekening bank yang 
aktif; tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu pra kerja; dan peserta 
yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah 
ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 
juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan 
menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan demikian maka anggaran bantuan 
pemerintah subsidi upah ini mengalami peningkatan menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 
triliun 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) BP Jamsostek menyatakan 
kesiapannya dalam mendukung program penerima subsidi upah ini, dan saat ini BP Jamsostek 
siap menjalankan tugas amanah ini dan kami akan menyiapkan data sebagaimana 
dipersyaratkan 

 

Ringkasan 

Tim Satuan Tugas Pemulihan dan Trasnformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) memastikan 
bantuan subsidi gaji gelombang II akan segera dicairkan dalam waktu dekat ini. 
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Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi 
gaji gelombang kedua tersebut akan mulai tersalurkan di akhir pekan ini. 

 

SIAP-SIAP, SUBSIDI GAJI GELOMBANG II CAIR AKHIR PEKAN INI 

Jakarta - Tim Satuan Tugas Pemulihan dan Trasnformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) 
memastikan bantuan subsidi gaji gelombang II akan segera dicairkan dalam waktu dekat ini. 

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi 
gaji gelombang kedua tersebut akan mulai tersalurkan di akhir pekan ini. 

"Rencana akhir minggu ini gelombang kedua akan salurkan subsidi gaji kepada 12,4 juta 
penerima," ujar Budi dalam sesi teleconference, Rabu (4/11/2020). 

Budi menyampaikan, total pagu anggaran yang dipersiapkan untuk subsidi gaji ini sebesar Rp 
30 triliun. Nominal tersebut telah terpangkas separuhnya pada sesi penyaluran di gelombang 
pertama. 

"Dalam 1,5 bulan ini akan kita selesaikan setengahnya lagi. Ini merupakan program utama yang 
kita kejar," seru Budi. 

Seperti diketahui, program bantuan subsidi gaji ini merupakan bantuan dari pemerintah kepada 
para pekerja formal dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan. Para penerimanya merupakan 
peserta aktif yang terdata sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan. 

Bantuan ini diberikan selama dua gelombang, yakni sebesar Rp 1,2 juta per masing-masing 
gelombang, atau sekitar Rp 600 ribu per bulan. 

Pemerintah bakal memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja/buruh sebesar Rp600 ribu per 
bulan selama empat bulan. Bantuan diberikan untuk melindungi, mempertahankan, dan 
meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh selama masa pandemi Covid-19, sehingga 
dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. 

Menurut Menaker Ida, bantuan tersebut merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan 
dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, 
Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020. 

Adapun pekerja/buruh yang mendapat bantuan harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI 
yang dibuktikan dengan NIK; terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih 
aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; dan peserta yang 
membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai 
upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. 

"Persyaratan lainnya, ialah pekerja/buruh penerima upah; pekerja/buruh yang bekerja pada 
pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah, 
kecuali non ASN; memiliki rekening bank yang aktif; tidak termasuk dalam peserta penerima 
manfaat program kartu pra kerja; dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni 
2020," jelas Ida Fauziyah, saat memberikan keterangan pada Konferensi Pers Pengumuman 
Program Bantuan Subsidi Upah di Istana Merdeka, Jakarta beberapa waktu lalu. 

Nantinya, dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan 
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah 
melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara). 
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"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600 
ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. 
Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta," ucapnya. 

Data calon penerima bantuan ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang 
telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai kriteria dan persyaratan 
yang ditentukan. 

Menurutnya, pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian 
bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena saat ini data tersebut dinilai paling akurat 
dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid. 

Lebih lanjut ia menyatakan, data penerima bantuan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan 
dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020. Sehingga, hanya peserta 
yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan. 

Menurutnya, akurasi validasi data pekerja/buruh sangat penting karena ketepatan sasaran 
program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 
Ekspektasi publik menilai sangat luar biasa, sehingga program subsidi ini harus benar-benar 
diterima oleh pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan. 

Ia juga mengemukakan bahwa berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian/Lembaga, 
disepakati untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini, maka jumlah 
calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496 
orang. 

"Dengan demikian maka anggaran bantuan pemerintah subsidi upah ini mengalami peningkatan 
menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun," ucapnya. 

Adapun dalam mengawasi pelaksanaan bantuan supaya tepat sasaran, pemerintah mendapatkan 
pendampingan dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK dan BPKP. 

Sementara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menyatakan bahwa pihaknya 
menyambut baik program bantuan subsidi upah yang dilakukan pemerintah. Agus menganggap, 
program tersebut menjadi nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif 
BPJamsostek, selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk kecelakaan kerja, 
kematian, hari tua, dan juga jaminan pensiun. 

"BP Jamsostek menyatakan kesiapannya dalam mendukung program penerima subsidi upah ini, 
dan saat ini BP Jamsostek siap menjalankan tugas amanah ini dan kami akan menyiapkan data 
sebagaimana dipersyaratkan," kata Agus. 

Nantinya, sambung Agus, dari data yang ada, pihaknya akan menyisir peserta aktif atau pekerja 
formal yang upahnya di bawah Rp5 Juta per bulan berdasarkan data upah pekerja yang 
dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. 
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Judul Nggak Ada Capeknya! Buruh Terus Demo, Pentolan Buruh Kena Colek 
Orang NasDem 

Nama Media wartaekonomi.co.id 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read312085/nggak-ada-capeknya-
buruh-terus-demo-pentolan-buruh-kena-colek-orang-nasdem 

Jurnalis Redaksi 

Tanggal 2020-11-04 15:23:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Tabayun (None) katanya di kanal YouTube Tagar TV, dilihat pada Rabu (4/11). Ia 
menilai, seharusnya Said memberikan diskursus positif dan konstruktif kepada para buruh, bukan 
justru mengompori dengan tindakan negatif di masa pandemi Covid-19 

 

Ringkasan 

Politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengeluhkan aksi demonstrasi yang dilakukan 
oleh para buruh yang kerap didorong oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 
Said Iqbal. 

NGGAK ADA CAPEKNYA! BURUH TERUS DEMO, PENTOLAN BURUH KENA COLEK 
ORANG NASDEM 

Politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengeluhkan aksi demonstrasi yang dilakukan 
oleh para buruh yang kerap didorong oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 
Said Iqbal. Menurut dia, Said lebih baik berdialog dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
jika tak sepakat dengan kebijakan pemerintah soal upah minimum 2021 yang tak mengalami 
kenaikan. 

Ia pun mengaku menyesal terkait ulah Said yang sering menyampaikan narasi bakal menggalang 
buruh melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes ke pemerintah. Said Iqbal juga enggak 
boleh menang-menangan gitu ya, bisa juga bicara dengan ibu menteri, bisa bicara secara baik 
dengan pemerintah, jangan dikit-dikit demo lah," katanya di kanal YouTube Tagar TV, dilihat 
pada Rabu (4/11). Ia menilai, seharusnya Said memberikan diskursus positif dan konstruktif 
kepada para buruh, bukan justru mengompori dengan tindakan negatif di masa pandemi Covid-
19. 

"Tabayun dulu, temui ibu menterinya, sampaikan bahwa (perusahaan) yang tidak terkena 
dampak Covid-19 ya harusnya (upah 2021) tetap naik. Tapi kalau yang terkena dampak Covid-
19 kami setuju untuk tidak naik, itu kan fair," ujarnya. 
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Narasumber 

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN )) Rencana akhir 
pekan ini mulai gelombang kedua disalurkan 

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN )) Sehingga 
diharapkan pada kuartal IV 2020 dana sudah masuk (ke rekening penerima) 

 

Ringkasan 

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah 
akan mulai menyalurkan bantuan langsung tunai ( BLT ) bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta 
gelombang kedua pada akhir pekan ini. Artinya, bantuan diberikan paling lambat dikucurkan 
pada Minggu (8/11). 

"Rencana akhir pekan ini mulai gelombang kedua disalurkan," ucap Budi dalam konferensi pers 
secara virtual, Rabu (4/11). 

 

BLT RP600 RIBU PEKERJA GELOMBANG II CAIR PEKAN INI 

Jakarta - Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Budi Gunadi Sadikin menyatakan 
pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan langsung tunai ( BLT ) bagi pekerja bergaji di 
bawah Rp5 juta gelombang kedua pada akhir pekan ini. Artinya, bantuan diberikan paling lambat 
dikucurkan pada Minggu (8/11). 

"Rencana akhir pekan ini mulai gelombang kedua disalurkan," ucap Budi dalam konferensi pers 
secara virtual, Rabu (4/11). 

Ia menyatakan BLT pekerja akan diberikan kepada 12,4 juta penerima. Dengan demikian, jutaan 
pekerja itu akan kembali mendapatkan bantuan pada awal kuartal IV 2020. 



 

119 
 

"Sehingga diharapkan pada kuartal IV 2020 dana sudah masuk (ke rekening penerima)," tutur 
Budi. 

Sementara, ia menjelaskan penyaluran BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta gelombang 1 
sudah selesai. Bantuan itu diberikan untuk 12,4 juta pekerja sebesar Rp600 ribu per bulan. 

Pemerintah sendiri mengalokasikan dana sebesar Rp30 triliun untuk menyalurkan BLT pekerja 
bergaji di bawah Rp5 juta. Sejauh ini, Budi mengklaim sudah terserap 50 persen dari total, yakni 
Rp15 triliun. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penyaluran BLT pekerja 
gelombang kedua pada akhir Oktober atau awal November 2020. Namun, hingga pertengahan 
Oktober kemarin, pemerintah masih menyalurkan untuk BLT pekerja gelombang pertama. 

Berdasarkan data Kemnaker per 12 Oktober 2020, pemerintah telah menyalurkan BLT kepada 
2.485.687 penerima untuk tahap I, kemudian tahap II sebanyak 2.981.533 penerima, tahap III 
sebanyak 3.476.361 penerima, tahap IV sebanyak 2.579.703 penerima, dan tahap V sebanyak 
427.016 penerima. 

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona 
sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor. 

Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha 
Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan 
Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun. 
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Narasumber 

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Kalau gelombang pertama itu sudah selesai 
ada 12,4 juta, dan rencana akhir minggu ini gelombang kedua disalurkan subsidi gaji kepada 
12,4 juta penerima 

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Sehingga di kuartal keempat ini masuk subsidi 
gaji itu total pagunya Rp30 triliun dan sekarang udah habis tengahnya dan setengah bulan ini 
kita kejar terus 

 

Ringkasan 

Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) memastikan 
bantuan langsung tunai (BLT) dari program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 
gelombang kedua akan segera dicairkan. 

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin menyebut subsidi gaji gelombang kedua akan dicairkan 
pada akhir minggu ini. Adapun jumlah penerimanya sebanyak 12,4 juta pekerja. 

 

BERSIAP, BLT GAJI GELOMBANG DUA CAIR MINGGU INI 

Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) memastikan 
bantuan langsung tunai (BLT) dari program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 
gelombang kedua akan segera dicairkan. 

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin menyebut subsidi gaji gelombang kedua akan dicairkan 
pada akhir minggu ini. Adapun jumlah penerimanya sebanyak 12,4 juta pekerja. 

 "Kalau gelombang pertama itu sudah selesai ada 12,4 juta, dan rencana akhir minggu ini 
gelombang kedua disalurkan subsidi gaji kepada 12,4 juta penerima," ujar Budi dalam video 
virtual, Rabu (4/11/2020). 
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Kata dia, anggaran subsidi gaji yang dipatok pemerintah sebesar Rp30 triliun akan segera 
terealisasi. Untuk itu pemerintah akan mempercepat penyaluran subsidi gaji. 

"Sehingga di kuartal keempat ini masuk subsidi gaji itu total pagunya Rp30 triliun dan sekarang 
udah habis tengahnya dan setengah bulan ini kita kejar terus," jelasnya. 

 Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan segera 
mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) dari program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi 
gaji gelombang kedua. Nantinya, subsidi gaji ini langsung ditransfer untuk dua bulan sekaligus, 
yakni November dan Desember dengan total Rp1,2 juta per pekerja. 

(ind). 
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Narasumber 

positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI 
Jakarta) Kenaikan UMP bisa dilakukan bagi yang tidak terdampak pandemi, namun tetap harus 
dikawal oleh Kementerian Tenaga kerja agar tidak menimbulkan gejolak nantinya 

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI 
Jakarta) Apakah mereka mampu bayar jika menaikkan UMP karyawannya? 

positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI 
Jakarta) Bagi kami (para pengusaha, red) asal pelaksanaannya adil, ya laksanakan. Karena kami 
dari pengusaha berharap Pemprov DKI dapat mengawal proses ini. Agar tidak jadi pro dan kontra 
di perusahaan, 

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI 
Jakarta) Kebijakan asimetris ini sudah bagus dan implementasinya harus dijalankan dengan 
benar. Serta, kontrolnya juga harus berjalan dengan baik tentunya, 

negative - Purwanto (Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta) Ini mengikuti kurva yang ada 
di beberapa sektor. Jadi mereka (perusahaan terdampak) tidak perlu mengikuti, karena untuk 
bertahan saja itu sudah bersyukur, 

neutral - Purwanto (Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta) Bila dipaksakan tetap naik, 
justru dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menambah jumlah 
pengangguran, 

neutral - Purwanto (Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta) Bila dipaksakan tetap naik, 
justru dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menambah jumlah 
pengangguran, 

neutral - Purwanto (Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta) Bila dipaksakan tetap naik, 
justru dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menambah jumlah 
pengangguran, 
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neutral - Purwanto (Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta) Bila dipaksakan tetap naik, 
justru dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menambah jumlah 
pengangguran, 

 

Ringkasan 

RENCANA kenaikan upah minimum Lprovinsi (UMP) di Jakarta dengan skema asimetris didukung 
berbagai kalangan. Dengan catatan, kenaikan UMP itu bisa dilakukan pada usaha yang tidak 
terdampak pandemi. 

Diketahui bahwa, beberapa daerah telah mengumumkan tidak akan ada kenaikan upah minimum 
provinsi (UMP) pada 2021. Namun ada lima provinsi yang justru menetapkan kenaikan UMP di 
antaranya DKI Jakarta (skema asimetris), Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa 
Timur, dan Sulawesi Selatan. 

 

PENGUSAHA NILAI DAERAH LAIN PATUT CONTOH DKI 

RENCANA kenaikan upah minimum Provinsi (UMP) di Jakarta dengan skema asimetris didukung 
berbagai kalangan. Dengan catatan, kenaikan UMP itu bisa dilakukan pada usaha yang tidak 
terdampak pandemi. 

Diketahui bahwa, beberapa daerah telah mengumumkan tidak akan ada kenaikan upah minimum 
provinsi (UMP) pada 2021. Namun ada lima provinsi yang justru menetapkan kenaikan UMP di 
antaranya DKI Jakarta (skema asimetris), Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa 
Timur, dan Sulawesi Selatan. 

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, 
mengatakan, jika ingin melakukan kenaikan UMP harus seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI 
dengan menerapkan kebijakan asimetris. Artinya, kenaikan UMP itu bisa dilakukan pada usaha 
yang tidak terdampak. Seperti, sektor kesehatan dan juga telekomunikasi. 

"Kenaikan UMP bisa dilakukan bagi yang tidak terdampak pandemi, namun tetap harus dikawal 
oleh Kementerian Tenaga kerja agar tidak menimbulkan gejolak nantinya," kata Sarman kepada 
Harian Terbit di Jakarta, Selasa (3/11/2020). 

la mencontohkan, misalnya saja UMP di Jawa Tengah dipukul rata naik 3%. Lalu bagaimana 
nasib usaha yang selama ini terdampak pandemi Covid-19. Contohnya saja, hotel, restoran, 
transportasi dan kafe. "Apakah mereka mampu bayar jika menaikkan UMP karyawannya?," tanya 
Sarman. 

Di Jakarta, lanjut Sarman, meski memberlakukan kebijakan asimetris namun perlu diperjelas 
terkait mana sektor yang berdampak dan.yang tidak terdampak ditengah kondisi saat ini. la 
melanjutkan, dapat dilihat beberapa sektor-sektor yang terdampak paling besar seperti, hotel, 
restoran, kafe. 

"Bagi kami (para pengusaha, red) asal pelaksanaannya adil, ya laksanakan. Karena kami dari 
pengusaha berharap Pemprov DKI dapat mengawal proses ini. Agar tidak jadi pro dan kontra di 
perusahaan,'' ujarnya. 

Dirinya berharap, dari pihak terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Dis-
nakertrans) dan Energi dapat mengeluarkan semacam surat keputusan (SK) ataupun surat 
edaran (SE) guna menetapkan sektor-sektor tersebut. 
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"Kebijakan asimetris ini sudah bagus dan implementasinya harus dijalankan dengan benar. Serta, 
kontrolnya juga harus berjalan dengan baik tentunya," ungkap dia. 

Diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan asimetris 
terkait upah minimum provinsi (UMP) 2021. Bagi perusahaan yang tetap tumbuh dan 
berkembang dalam pandemi Covid-19, wajib menaikan UMP sebesar 3,27 persen menjadi 
Rp4.416.186,548 per bulan. 

Sedangkan perusahaan yang ekonominya terdampak Covid-19, nilai UMP 2021 sama seperti 
tahun 2020 sebesar Rp4.276.349 per bulan. 

Dukung Anies 

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto mendukung langkah Anies tersebut. 
Namun pria yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, bagi 
perusahaan yang ekonominya berdampak pada pandemi Covid-19 tidak perlu menaikkan UMP 
pada 2021 mendatang. 

Kata dia, kenaikan UMP idealnya dilakukan di perusahaan yang ekonominya tetap tumbuh dan 
berkembang dalam pandemi Covid-19. "Ini mengikuti kurva yang ada di beberapa sektor. Jadi 
mereka (perusahaan terdampak) tidak perlu mengikuti, karena untuk bertahan saja itu sudah 
bersyukur," kata Purwanto di Jakarta, Selasa (3/11/2020). 

Purwanto meminta kepada para pekerja yang gajinya tidak naik pada 2021 untuk bersabar. 
Mereka juga harus berempati kepada perusahaan, karena langkah ini diambil agar perusahaan 
tidak semakin terpuruk. "Bila dipaksakan tetap naik, justru dapat memicu pemutusan hubungan 
kerja (PHK), hingga menambah jumlah pengangguran," ujar Purwanto. 

Menurutnya, Anies harus segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan 
asimetris UMP 2021. Melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Anies 
dapat memilah mana perusahaan yang terdampak maupun yang tidak terdampak Covid-19. 

"Petunjuk teknis ini harus jelas karena sebagai indikator bahwa perusahaan itu menaikan UMP 
di tahun 2021 atau tidak," imbuhnya. 

Untuk Jakarta Adil 

Adapun kebijakan asimetris Anies terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2021. 
Bagi perusahaan yang tetap tumbuh atau berkembang pesat, nilai UMP akan dinaikan menjadi 
Rp4.416.186,548 per bulan. 

Sementara bagi perusahaan yang ekonominya terdampak Covid-19, nilai UMP 2021 akan sama 
seperti 2020 sebesar Rp4.276.349. Namun mereka harus mengajukan surat permohonan kepada 
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta. 

"Jakarta ingin adil, jika UMP tidak dinaikan maka usaha-usaha yang tumbuh berkembang selama 
masa pandemi, manfaatnya tidak dirasakan oleh para buruh karena pekerjaannya merasakan 
pertumbuhan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/11/2020) kemarin 

Tapi di sisi lain, bila UMP dinaikan untuk semua maka usaha yang kemarin sudah jatuh akibat 
pandemi, makin terpuruk. "Jadi kondisi ini kalau dalam diskusi ekonomi itu ada istilah kurva huruf 
k, yang artinya ada tren naik dan ada juga tren yang turun. Membentuk jadi huruf k," jelas Anies. 

Menurut Anies, pihak perusahaan hanya tinggal menunjukkan kondisi finansialnya kepada dinas 
terkait untuk dicek. 
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"Dengan kebijakan UMP yang asimetris ini, kami mengakomodir keduanya. Bagi yang tumbuh 
maka pekerjaannya ikut merasakan manfaat, bagi yang mengalami kontraksi beban itu 
ditanggung bersama-sama," ungkap Anies. 

Harian Terbit/Sammy 

Caption: 

GUBERNUR OKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan keterangan pers soal kenaikan UMP 2021 
di DPRD DKI Jakarta. 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Kalau gelombang pertama itu udah selesai 
ada 12,4 juta dan rencana akhir minggu ini gelombang kedua salurkan subsidi gaji kepada 12,4 
juta penerima 

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas PEN) Sehingga di kuartal keempat ini masuk subsidi 
gaji itu total pagunya Rp30 triliun dan sekarang udah habis tengahnya dan setengah bulan ini 
kita kejar terus 

 

Ringkasan 

Satuan Tugas Pemulihan dan Trasnformasi Ekonomi Nasional (PEN)memastikan subsidi gaji 
gelombang pertama akan segera dicairkan. 

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan subsidi gaji gelombang kedua akan dicairkan 
pada akhir minggu ini. Adapun sebanyak 12,4 juta penerima akan mendapatkan subsidi gaji dari 
pemerintah. 

 

BLT SUBSIDI GAJI GELOMBANG 2 CAIR MINGGU INI, SIAP-SIAP CEK REKENING 

Satuan Tugas Pemulihan dan Trasnformasi Ekonomi Nasional (PEN)memastikan subsidi gaji 
gelombang pertama akan segera dicairkan. 

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan subsidi gaji gelombang kedua akan dicairkan 
pada akhir minggu ini. Adapun sebanyak 12,4 juta penerima akan mendapatkan subsidi gaji dari 
pemerintah. 

"Kalau gelombang pertama itu udah selesai ada 12,4 juta dan rencana akhir minggu ini 
gelombang kedua salurkan subsidi gaji kepada 12,4 juta penerima," ujar Budi dalam video 
virtual, Rabu (4/11/2020). 
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Kata dia, anggaran subsidi gaji yang dipatok pemerintah sebesar Rp30 triliun akan segera 
terealisasi. Untuk itu pemerintah akan mempercepat penyaluran subsidi gaji. 

"Sehingga di kuartal keempat ini masuk subsidi gaji itu total pagunya Rp30 triliun dan sekarang 
udah habis tengahnya dan setengah bulan ini kita kejar terus," jelasnya Sebelumnya, pemerintah 
melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan segera mencairkan bantuan langsung 
tunai (BLT) dari program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji gelombang kedua. 

Nantinya, subsidi gaji ini langsung ditransfer untuk dua bulan sekaligus, yakni November dan 
Desember dengan total Rp 1,2 juta. 

(rzy). 
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Judul Kabar Gembira Meski UMP Tidak Naik, Kemnaker Beri Kabar Termin 
Kedua Subsidi Gaji di Awal November 
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Newstrend Santunan Pegawai Swasta 
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Ringkasan 

Satu kabar gembira meski UMP tahun depan tidak naik terkait bantuan subsidi gaji. Bantuan 
subsidi gaji/upah sengaja diberikan Pemerintah untuk membantu daya ekonomi serta 
dimanfaatkan secara optimal oleh para pekerja/buruh. Bantuan ini juga diharapkan mengurangi 
beban para pekerja di masa Pandemi Covid-19 saat kabar UMP tidak naik. 

 

KABAR GEMBIRA MESKI UMP TIDAK NAIK, KEMNAKER BERI KABAR TERMIN 
KEDUA SUBSIDI GAJI DI AWAL NOVEMBER 

Satu kabar gembira meski UMP tahun depan tidak naik terkait bantuan subsidi gaji. Bantuan 
subsidi gaji/upah sengaja diberikan Pemerintah untuk membantu daya ekonomi serta 
dimanfaatkan secara optimal oleh para pekerja/buruh. Bantuan ini juga diharapkan mengurangi 
beban para pekerja di masa Pandemi Covid-19 saat kabar UMP tidak naik. 

Disebutkan jika mekanisme penyaluran BLT Rp 600 ribu dengan Kemenaker menerima data dari 
BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan check list kelengkapan data selama empat hari kerja. 

Selanjutnya, data tersebut diproses oleh tim Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dapat segera dicairkan dana subsidi upah/gaji 
kepada Bank Penyalur. 

Bank Penyalur akan menyalurkan uang subsidi ke rekening penerima secara langsung melalui 
bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara ke rekening penerima. 

Setiap pekerja mendapatkan bantuan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan berturut-turut 
yang diberikan dalam dua tahap, sehingga totalnya Rp 2,4 juta. 

Sebelumnya, melalui akun resmi Instagram Kemenaker, @kemnaker telah disampaikan informasi 
pencairan BLT tahap 5. 
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Judul KBRI Singapura berupaya pastikan hak PMI korban kekerasan 
terpenuhi 

Nama Media jogja.antaranews.com 

Newstrend Kasus PMI Sugiyem 

Halaman/URL https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/1820444/kbri-singapura-
berupaya-pastikan-hak-pmi-korban-kekerasan-terpenuhi 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ratna Lestari Harjana (Kepala Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI Singapura) 
Sebagai bentuk pelindungan terhadap warga negara Indonesia, KBRI Singapura berupaya 
memastikan agar yang bersangkutan mendapatkan keadilan dan hak-haknya 

 

Ringkasan 

Kedutaan Besar RI (KBRI) di Singapura menyatakan akan berupaya memastikan hak-hak pekerja 
migran Indonesia asal Pati, Jawa Tengah, yang mengalami kekerasan saat bekerja di Negeri 
Singa terpenuhi. 

"Sebagai bentuk pelindungan terhadap warga negara Indonesia, KBRI Singapura berupaya 
memastikan agar yang bersangkutan mendapatkan keadilan dan hak-haknya," kata Kepala 
Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI Singapura Ratna Lestari Harjana dalam keterangan 
tertulis KBRI yang diterima pada Rabu. 

 

KBRI SINGAPURA BERUPAYA PASTIKAN HAK PMI KORBAN KEKERASAN 
TERPENUHI 

Kedutaan Besar RI (KBRI) di Singapura menyatakan akan berupaya memastikan hak-hak pekerja 
migran Indonesia asal Pati, Jawa Tengah, yang mengalami kekerasan saat bekerja di Negeri 
Singa terpenuhi. 

"Sebagai bentuk pelindungan terhadap warga negara Indonesia, KBRI Singapura berupaya 
memastikan agar yang bersangkutan mendapatkan keadilan dan hak-haknya," kata Kepala 
Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI Singapura Ratna Lestari Harjana dalam keterangan 
tertulis KBRI yang diterima pada Rabu. 
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KBRI Singapura telah menyampaikan surat ke Kementerian Luar Negeri Singapura untuk 
menindaklanjuti laporan mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga negara 
Singapura terhadap pekerja Indonesia asal Pati. 

KBRI Singapura pada Selasa (3/11) menerima laporan resmi dari Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia (BP2MI) Semarang mengenai tindak kekerasan yang dialami oleh Sugiyem, 
pekerja asal Pati, saat bekerja di Singapura. 

Sugiyem tercatat bekerja di Singapura melalui proses perekrutan langsung di Batam. Ia bekerja 
di Singapura mulai 2015 dan sejak itu setidaknya sudah pindah kerja dua kali. 

KBRI Singapura memberikan Kartu Pekerja Indonesia di Singapura kepada Sugiyem pada 2017 
agar bisa menghubungi kantor perwakilan apabila mengalami persoalan berkenaan dengan 
hubungan kerja. 

Namun setelah berpindah kerja di tempat kerja yang terakhir, Sugiyem mengaku tidak bisa 
berkomunikasi karena telepon genggamnya dipegang oleh majikannya. 

Sugiyem dikirim kembali ke Indonesia pada 23 Oktober 2020 oleh majikannya dalam kondisi 
sakit. 

Sugiyem mengaku kerap mendapatkan kekerasan fisik pada bagian kepala, wajah, telinga, 
punggung, tangan, dan mata dari majikannya sejak 2019. 

Ratna mengatakan bahwa KBRI sudah mengecek alamat majikan Sugiyem dan memastikan 
Sugiyem bekerja di negara itu melalui prosedur legal. 

KBRI melaporkan kasus itu ke instansi terkait di Singapura, termasuk Kementerian Urusan Luar 
Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan kepolisian. 

Selain itu, KBRI berkoordinasi erat dengan instansi terkait di Indonesia untuk mengumpulkan 
bukti-bukti berkenaan dengan kekerasan yang dialami oleh Sugiyem. 

Menaker dan BP2MI bahas implementasi UU Perlindungan PMI. 

 

  



 

132 
 

Judul KBRI Singapura berupaya pastikan hak PMI korban kekerasan 
terpenuhi 

Nama Media antaranews.com 
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Narasumber 

neutral - Ratna Lestari Harjana (Kepala Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI Singapura) 
Sebagai bentuk pelindungan terhadap warga negara Indonesia, KBRI Singapura berupaya 
memastikan agar yang bersangkutan mendapatkan keadilan dan hak-haknya 

 

Ringkasan 

Kedutaan Besar RI (KBRI) di Singapura menyatakan akan berupaya memastikan hak-hak pekerja 
migran Indonesia asal Pati, Jawa Tengah, yang mengalami kekerasan saat bekerja di Negeri 
Singa terpenuhi. 

"Sebagai bentuk pelindungan terhadap warga negara Indonesia, KBRI Singapura berupaya 
memastikan agar yang bersangkutan mendapatkan keadilan dan hak-haknya," kata Kepala 
Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI Singapura Ratna Lestari Harjana dalam keterangan 
tertulis KBRI yang diterima pada Rabu. 

 

KBRI SINGAPURA BERUPAYA PASTIKAN HAK PMI KORBAN KEKERASAN 
TERPENUHI 

Kedutaan Besar RI (KBRI) di Singapura menyatakan akan berupaya memastikan hak-hak pekerja 
migran Indonesia asal Pati, Jawa Tengah, yang mengalami kekerasan saat bekerja di Negeri 
Singa terpenuhi. 

"Sebagai bentuk pelindungan terhadap warga negara Indonesia, KBRI Singapura berupaya 
memastikan agar yang bersangkutan mendapatkan keadilan dan hak-haknya," kata Kepala 
Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI Singapura Ratna Lestari Harjana dalam keterangan 
tertulis KBRI yang diterima pada Rabu. 
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KBRI Singapura telah menyampaikan surat ke Kementerian Luar Negeri Singapura untuk 
menindaklanjuti laporan mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga negara 
Singapura terhadap pekerja Indonesia asal Pati. 

KBRI Singapura pada Selasa (3/11) menerima laporan resmi dari Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia (BP2MI) Semarang mengenai tindak kekerasan yang dialami oleh Sugiyem, 
pekerja asal Pati, saat bekerja di Singapura. 

Sugiyem tercatat bekerja di Singapura melalui proses perekrutan langsung di Batam. Ia bekerja 
di Singapura mulai 2015 dan sejak itu setidaknya sudah pindah kerja dua kali. 

KBRI Singapura memberikan Kartu Pekerja Indonesia di Singapura kepada Sugiyem pada 2017 
agar bisa menghubungi kantor perwakilan apabila mengalami persoalan berkenaan dengan 
hubungan kerja. 

Namun setelah berpindah kerja di tempat kerja yang terakhir, Sugiyem mengaku tidak bisa 
berkomunikasi karena telepon genggamnya dipegang oleh majikannya. 

Sugiyem dikirim kembali ke Indonesia pada 23 Oktober 2020 oleh majikannya dalam kondisi 
sakit. 

Sugiyem mengaku kerap mendapatkan kekerasan fisik pada bagian kepala, wajah, telinga, 
punggung, tangan, dan mata dari majikannya sejak 2019. 

Ratna mengatakan bahwa KBRI sudah mengecek alamat majikan Sugiyem dan memastikan 
Sugiyem bekerja di negara itu melalui prosedur legal. 

KBRI melaporkan kasus itu ke instansi terkait di Singapura, termasuk Kementerian Urusan Luar 
Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan kepolisian. 

Selain itu, KBRI berkoordinasi erat dengan instansi terkait di Indonesia untuk mengumpulkan 
bukti-bukti berkenaan dengan kekerasan yang dialami oleh Sugiyem. 

Menaker dan BP2MI bahas implementasi UU Perlindungan PMI. 
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Judul Kemnaker Akan Bangun BLK di Setiap Provinsi 
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positive - Budi Hartawan (Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas) 
Transformasi ini strategi perubahan BLK secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, 
sarana dan fasilitas, substansi pelatihan, dan persepsi, sehingga memberikan dampak yang 
signifikan bagi ketenagakerjaan nasional 

positive - Budi Hartawan (Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas) Program 
3R ini dinilai telah berjalan dengan baik dan berhasil. Untuk itu, program transformasi BLK 
bertujuan melanjutkan program 3R 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang 
dikelola pemerintah pusat di setiap provinsi untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya 
manusia (SDM). Kebijakan transformasi BLK tersebut mulai diterapkan pada tahun 2021. 

"Transformasi ini strategi perubahan BLK secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, 
sarana dan fasilitas, substansi pelatihan, dan persepsi, sehingga memberikan dampak yang 
signifikan bagi ketenagakerjaan nasional," kata Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan 
Produktivitas, Kemnaker, Budi Hartawan, di Jakarta, Selasa (3/11) 

 

KEMNAKER AKAN BANGUN BLK DI SETIAP PROVINSI 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang 
dikelola pemerintah pusat di setiap provinsi untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya 
manusia (SDM). Kebijakan transformasi BLK tersebut mulai diterapkan pada tahun 2021. 

"Transformasi ini strategi perubahan BLK secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, 
sarana dan fasilitas, substansi pelatihan, dan persepsi, sehingga memberikan dampak yang 
signifikan bagi ketenagakerjaan nasional," kata Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan 
Produktivitas, Kemnaker, Budi Hartawan, di Jakarta, Selasa (3/11). 
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Budi menjelaskan Kemnaker telah menerapkan program reorientasi, revitalisasi, dan rebranding 
(3R) BLK. Program ini berlangsung sejak 2016 hingga 2020 dengan tujuan memperkuat akses 
dan mutu pelatihan vokasi, sehingga dapat menciptakan SDM kompeten sesuai kebutuhan 
industri dalam jumlah yang memadai. 

"Program 3R ini dinilai telah berjalan dengan baik dan berhasil. Untuk itu, program transformasi 
BLK bertujuan melanjutkan program 3R," jelasnya. 

Program 3R diterapkan di lima BLK Besar yaitu Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi, 
Serang, Bandung, Semarang, dan Medan. Pembangunan BLK di tiap provinsi merupakan 
kelanjutan dari program 3R BLK. n. 
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Judul Membangun Reputasi melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Total yang terdampak 1,9 juta orang, baik yang 
di-PHK dan dirumahkan 

 

Ringkasan 

PANDEMI Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020, tidak terkecuali di Indonesia, telah menelan 
banyak korban jiwa, mengakibatkan perubahan pada banyak hal dan menimbulkan resesi di 
berbagai belahan dunia. Beberapa peneliti menggambarkan kondisi dunia saat ini dengan istilah 
"Black Swan Event" (He & Harris, 2020) di mana masyarakat mengalami shock atas suatu 
kejadian, yang kemudian diikuti perubahan kultur masyarakat. 

Kementerian Tenaga Kerja per 16 April 2020 menunjukkan bahwa ada 229.789 orang terkena 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor formal. Sementara itu, hingga periode di atas, 
jumlah pekerja yang dirumahkan mencapai 1.270.367 orang. Dengan demikian total pekerja 
terdampak di sektor formal ada 1.500.156 orang di 83.546 perusahaan. Selain itu, sektor 
informal juga terdampak. Sebanyak 443.760 orang dari 30.794 perusahaan di-PHK. 

 

MEMBANGUN REPUTASI MELALUI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

PANDEMI Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020, tidak terkecuali di Indonesia, telah menelan 
banyak korban jiwa, mengakibatkan perubahan pada banyak hal dan menimbulkan resesi di 
berbagai belahan dunia. 

Beberapa peneliti menggambarkan kondisi dunia saat ini dengan istilah "Black Swan Event" (He 
& Harris, 2020) di mana masyarakat mengalami shock atas suatu kejadian, yang kemudian diikuti 
perubahan kultur masyarakat. 

Krisis yang ditimbulkan karena pandemi, menjadi tantangan bagi banyak pihak termasuk 
perusahaan. 
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Respons perusahaan terhadap krisis sangat beragam, ada yang bersikap positif dengan 
membantu masyarakat yang terdampak melalui kegiatan corporate social responsibility ( CSR ) 
atau dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi ada yang mengambil keuntungan 
jangka pendek secara tidak etis tanpa memperhatikan masyarakat yang terdampak Covid-19. 

Apakah respons positif perusahaan atau organisasi dalam program CSR ini dapat meningkatkan 
reputasi? Walsh dan Beatty (2007) mendefinisikan reputasi perusahaan bagi konsumen sebagai 
evaluasi konsumen secara keseluruhan atas perusahaan yang berdasar pada reaksi konsumen 
terhadap produk, pelayanan, komunikasi, kegiatan, interaksi dengan perusahaan atau wakilnya 
(misalnya karyawan, manajemen atau konsumen yang lain) dan/atau aktivitas perusahaan. 

Adapun dimensi yang digunakan untuk mengukur reputasi perusahaan dari persepsi konsumen 
adalah orientasi konsumen, karyawan yang baik, perusahaan yang layak dan kuat secara 
pemasaran, kualitas produk dan jasa, serta adanya perhatian pada CSR dan lingkungan. 

Lebih jauh lagi, Lange, Lee dan Ye (2011) mengemukakan bahwa reputasi juga mencakup 
konseptualisasi bahwa perusahaan harus dikenal (being known), perusahaan dikenal untuk 
sesuatu (being known for something), dan perusahaan memiliki sesuatu yang disukai secara 
umum (generalized favorability). 

Perusahaan dikenal (being known), yaitu kesadaran umum atau pandangan menonjol terhadap 
perusahaan dalam prespektif kolektif. 

Perusahaan dikenal untuk sesuatu, yaitu persepsi yang dapat diharapkan atas produk 
perusahaan dan perilaku yang relevan terhadap minat pasar yang spesifik. 

Perusahaan memiliki sesuatu yang disukai secara umum (generalized favorability), yaitu persepsi 
atau anggapan tentang organisasi secara keseluruhan sebagai baik, menarik dan sesuai atau 
pantas. 

Saat ini CSR menjadi salah satu istilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis. Kotler dan Lee 
(2005) mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan 
komunitas melalui praktik bisnis dan kontribusi sumber daya perusahaan secara bijaksana. 

Terdapat empat (4) jenis tanggung jawab sosial yang tercakup dalam CSR, yakni tanggung jawab 
secara ekonomi, hukum, etis dan filantropis (Jamali, 2007). 

Adapun menurut Kotler dan Lee (2005), dari perspektif perusahaan dan konsumen, terdapat 
enam (6) macam kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan. 

Bentuk kegiatan CSR yang pertama yakni penggalangan dana atau kegiatan sejenis yang 
dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat tentang 
suatu masalah sosial. 

Kedua berupa komitmen perusahaan untuk berkontribusi atau mendonasikan persentase dari 
pendapatan untuk kejadian/masalah tertentu. 

Ketiga berupa dukungan perusahaan terhadap perubahan perilaku guna memperbaiki kesehatan 
publik, keselamatan, lingkungan atau kesejahteraan komunitas. 

Keempat adalah kontribusi langsung perusahaan dalam mendonasikan dana atau sejenisnya 
untuk amal atau kejadian tertentu. 

Kelima dapat berupa dukungan dan dorongan perusahaan kepada karyawan dan partner kerja 
untuk menjadi sukarelawan pada organisasi komunitas lokal dan kejadian tertentu. 
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Bentuk kegiatan CSR terakhir adalah praktik bisnis yang dilakukan dengan bijaksana oleh 
perusahaan untuk mendukung masalah-masalah sosial yang bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan komunitas dan perlindungan lingkungan Beberapa dekade terakhir ini, jumlah 
perusahaan yang menyadari pentingnya Corporate Sosial Responsibility (disingkat menjadi CSR) 
makin meningkat. 

Hal ini dapat dilihat dari laporan KPMG tahun 2017, di mana 93 persen perusahaan dari daftar 
250 perusahaan terbesar di dunia melaporkan tentang kegiatan CSR yang dilakukan. 

CSR dianggap sebagai salah satu atribut kunci yang menentukan reputasi dan dipercaya dapat 
meningkatkan reputasi yang baik bagi perusahaan. 

Lebih jauh lagi CSR merupakan elemen penting bagi reputasi perusahaan pada saat terjadi krisis, 
seperti pandemi Covid-19 ini, yang dapat menciptakan reputasi di mana perusahaan memiliki 
empati dan ikut berupaya memerangi Covid-19. 

Hal ini membawa pengaruh positif bagi reputasi dan penilaian masyarakat serta stakeholder 
terhadap perusahaan secara umum. 

Kegiatan CSR yang dilakukan selama pandemi Covid-19 akan membangun relasi yang lebih kuat 
antara perusahaan, pelanggan, dan masyarakat umum sehubungan dengan upaya bersama-
sama memerangi virus. 

Konsumen akan merasa bangga dengan perusahaan yang membantu karyawan, 
menyumbangkan uang dan peralatan selama krisis terjadi. 

Ikatan yang terjalin antara perusahaan dan konsumen selama krisis bisa lebih bermakna dan 
bertahan lama daripada CSR yang dilakukan di luar masa krisis global. 

Oleh karena itu, pandemi Covid-19 dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk secara aktif 
terlibat dengan strategi dan agenda CSR mereka (He & Harris, 2020). 

Judul artikel " Pandemi Corona, Momentum Perusahaan Optimalkan CSR " pada media online 
Kompas.com, 16 Mei 2020, menunjukkan bahwa pandemi corona dengan segala protokol 
penanganannya kian berdampak pada masyarakat Indonesia, utamanya dari sektor ekonomi. 

Kementerian Tenaga Kerja per 16 April 2020 menunjukkan bahwa ada 229.789 orang terkena 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor formal. 

Sementara itu, hingga periode di atas, jumlah pekerja yang dirumahkan mencapai 1.270.367 
orang. 

Dengan demikian total pekerja terdampak di sektor formal ada 1.500.156 orang di 83.546 
perusahaan. Selain itu, sektor informal juga terdampak. Sebanyak 443.760 orang dari 30.794 
perusahaan di-PHK. 

"Total yang terdampak 1,9 juta orang, baik yang di-PHK dan dirumahkan," kata Menteri Tenaga 
Kerja Ida Fauziyah. 

Kenyataan angka-angka di atas pada sisi lain menjadi peluang bagi perusahaan untuk ikut ambil 
bagian meringankan beban warga masyarakat. 

Cara yang dapat dilakukan adalah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

Pelaksanaan CSR sudah tertera dalam perundang-undangan maupun peraturan-peraturan 
pemerintah. 
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Pelaksanaan kegiatan tersebut mendapatkan jaminan dan payung hukum, khususnya bagi 
perusahaan. 

Pada laman kliklegal.com, misalnya, menyebut sedikitnya dua peraturan yakni Undang-undang 
(UU) Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 

Inilah saat yang tepat untuk kita semua, tidak terkecuali perusahaan, berusaha berbagi dan 
memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan melalui produk-produk dan 
kampanye-kampanye yang dilakukan agar misi perusahaan untuk memasyarakatkan kehidupan 
yang berkelanjutan (ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial) dapat tercapai. 

Selama masa pandemi Covid-19, berbagai perusahaan turut berperan membantu Pemerintah 
dalam meringankan beban masyarakat antara lain dengan memberikan bantuan berupa 
sembako, hand sanitizer, alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya, perawatan kebersihan 
rumah, memberi edukasi tentang kebersihan kepada masyarakat, mengembangkan laboratorium 
PCR pada institusi pendidikan tinggi, dan masih banyak lagi. 

Macam-macam bantuan yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat meringankan 
beban yang dirasakan sebagai akibat pandemi Covid-19 sekaligus membangun reputasi melalui 
tanggung jawab sosial perusahaan. 

Dr Miharni Tjokrosaputro Dra Paula Tjatoerwidya Anggarina, MM Dosen Universitas 
Tarumanagara. 
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Judul 5 Gubernur yang Pilih Naikkan UMP 2021 

Nama Media detik.com 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5241032/5-gubernur-
yang-pilih-naikkan-ump-2021 

Jurnalis Trio Hamdani 

Tanggal 2020-11-04 13:09:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan surat edaran agar para 
gubernur menetapkan nilai upah minimum alias UMP 2021 sama dengan 2020. Namun beberapa 
kepala daerah memilih untuk menaikkan UMP 2021. 

Berdasarkan catatan detikcom, ada 5 gubernur yang memutuskan ada kenaikan UMP 2021. 
Berikut daftarnya: 1. Gubernur Ganjar Pranowo memutuskan kenaikan UMP 2021 Jawa Tengah 
sebesar 3,27% menjadi Rp 1.798.979,12. 

 

5 GUBERNUR YANG PILIH NAIKKAN UMP 2021 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan surat edaran agar para 
gubernur menetapkan nilai upah minimum alias UMP 2021 sama dengan 2020. Namun beberapa 
kepala daerah memilih untuk menaikkan UMP 2021. 

Berdasarkan catatan detikcom, ada 5 gubernur yang memutuskan ada kenaikan UMP 2021. 
Berikut daftarnya:  

1. Gubernur Ganjar Pranowo memutuskan kenaikan UMP 2021 Jawa Tengah sebesar 3,27% 
menjadi Rp 1.798.979,12. 

2. Sri Sultan Hamengku Buwono X memutuskan kenaikan UMP 2021 DI Yogyakarta sebesar 
3,54% menjadi Rp 1.765.000. 

3. Gubernur Khofifah Indar Parawansa memutuskan kenaikan UMP 2021 Jawa Timur sebesar 
5,6% menjadi Rp 1.868.777. 

4. Gubernur Nurdin Abdullah memutuskan kenaikan UMP 2021 Sulawesi Selatan sebesar 2% 
menjadi Rp Rp 3.165.876. 

5. Gubernur Anies Baswedan memutuskan kenaikan UMP 2021 DKI Jakarta sebesar 3,27% 
menjadi Rp 4.416.186,548. Anies menaikkan UMP asimetris, berlaku bagi perusahaan tidak 
terdampak pandemi COVID-19. 
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Judul KSPI Belum Putuskan soal Mogok Kerja Nasional 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/11/04/kspi-belum-
putuskan-soal-mogok-kerja-nasional 

Jurnalis Seno Tri Sulistiyono 

Tanggal 2020-11-04 12:11:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Masih dirapatkan dulu, waktunya belum ditentukan 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tentang aksi elemen lain adalah hak dasar yang dijamin 
konstitusi sepanjang tidak anarkis 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hingga saat ini belum memutuskan akan 
melakukan mogok kerja nasional atau tidak. 

Hal tersebut untuk menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja dan penetapan upah minimum 2021 
tidak mengalami kenaikan sesuai surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

 

KSPI BELUM PUTUSKAN SOAL MOGOK KERJA NASIONAL 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) hingga saat ini belum memutuskan akan melakukan mogok kerja nasional atau 
tidak. 

Hal tersebut untuk menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja dan penetapan upah minimum 2021 
tidak mengalami kenaikan sesuai surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

"Masih dirapatkan dulu, waktunya belum ditentukan," ucap Presiden KSPI Said Iqbal saat 
dihubungi, Jakarta, Rabu (4/11/2020). 

Said menghargai keputusan serikat pekerja lainnya yang telah memutuskan akan mogok kerja 
nasional, seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang akan mogok kerja pada 10-11 
November 2020. 
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"Tentang aksi elemen lain adalah hak dasar yang dijamin konstitusi sepanjang tidak anarkis," 
ucap Said. 

Diketahui, KSPI pada 2 November 2020 telah melaksanakan aksi demo di depan Istana dan 
Mahkamah Konstitusi (MK). 

Setelah itu, direncanakan pada 9 November 2020, puluhan ribu buruh kembali demo di gedung 
DPR dan terakhir pada 10 November 2020 aksi dilakukan di kantor Kementerian 
Ketenagakerjaan. 
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Judul UMK Kota Bekasi 2021 Diprediksi Tidak Naik 

Nama Media indopos.co.id 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL https://indopos.co.id/read/2020/11/04/261425/umk-kota-bekasi-2021-
diprediksi-tidak-naik/ 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-11-04 12:01:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi) Kita dari gubernur 
menyarankan agar UMK sama dengan tahun 2020. Mungkin beda dengan daerah lain yang 
memberikan arahan kepada bupati dan wali kota nya ada kenaikan atau gimana 

neutral - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi) Sebetulnya kami pada 
prinsipnya mengikuti saja, karena sudah ada surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan dan 
gubernur juga 

neutral - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi) Belum bisa ngomong 
sekarang. Saya kan hanya pelaksana, saya hanya mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan 
pemerintah pusat atau Pemprov Jawa Barat 

 

Ringkasan 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi menyatakan surat edaran dari Pemprov Jawa Barat untuk 
upah minimum kota (UMK) tahun 2021 mengikuti tahun sebelumnya. Sehingga, dapat diprediksi 
tidak ada kenaikan upah tahun depan. 

 

UMK KOTA BEKASI 2021 DIPREDIKSI TIDAK NAIK 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi menyatakan surat edaran dari Pemprov Jawa Barat untuk 
upah minimum kota (UMK) tahun 2021 mengikuti tahun sebelumnya. Sehingga, dapat diprediksi 
tidak ada kenaikan upah tahun depan. 

"Kita dari gubernur menyarankan agar UMK sama dengan tahun 2020. Mungkin beda dengan 
daerah lain yang memberikan arahan kepada bupati dan wali kota nya ada kenaikan atau 
gimana," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Ika Indah Yarti, Rabu (4/11/2020). 

Selasa, 3 November 2020 - 16:33 Atas itulah Ika memprediksi, UMK tahun 2021 Kota Bekasi 
kemungkinan tidak akan bertambah dari tahun sebelumnya. "Sebetulnya kami pada prinsipnya 
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mengikuti saja, karena sudah ada surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan dan gubernur 
juga," jelasnya. 

Bahkan, Ika tidak mau berspekulasi atas adanya rencana kenaikan UMK tahun 2021 di Kota 
Bekasi. Pasalnya, dirinya belum bisa memastikan 100 persen naik atau tidak. Hanya saja dia 
mengisyaratkan upah tidak akan naik. 

Selasa, 27 Oktober 2020 - 18:04 Menurut dia, pihaknya tetap manut arahan Menteri 
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, yang kemudian diperkuat oleh arahan Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil. Sebab, kebijakan daerah menyesuaikan kebijakan yang sudah diturunkan dari 
pusat. 

"Belum bisa ngomong sekarang. Saya kan hanya pelaksana, saya hanya mengikuti apa yang 
sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat atau Pemprov Jawa Barat," kata Ika. 

(dny) Sabtu, 24 Oktober 2020 - 18:24. 
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Judul UMP 2021 Tidak Naik, Respons Serikat Pekerja Jadi Sorotan 

Nama Media suara.com 
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Narasumber 

negative - Bob Azam (Komite Tetap Ketenagakerjaan (Kadin)) Jadi wajarlah, apalagi ditambah 
perusahaan-perusahaan yang sedang kesulitan 

 

Ringkasan 

Pemerintah secara resmi memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum untuk tahun 2021, 
baik upah minium provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK). 

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah 
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang secara 
langsung disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

 

UMP 2021 TIDAK NAIK, RESPONS SERIKAT PEKERJA JADI SOROTAN 

Pemerintah secara resmi memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum untuk tahun 2021, 
baik upah minium provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK). 

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah 
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang secara 
langsung disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

Dalam surat edaran tersebut, Ida Fauziyah mengatakan bahwa dalam rangka memberikan 
perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, 
perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan 
ekonomi di masa pandemi Covid-19. 

Pemerintah mengatakan bahwa alasan tidak menaikkan upah minimum dikarenakan kondisi 
perekonomian yang anjlok akibat Covid-19 dan sedang dalam masa pemulihan. Jika keputusan 
menaikkan upah minimum diambil, tentunya akan memberatkan para pengusaha terutama 
dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk dalam hal upah. 
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Hal ini pun memicu respon beragam dari berbagai pihak, salah satunya adalah Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Beliau menyatakan 
menolak keputusan pemerintah yang tidak menaikkan upah minimum (UMP) di tahun 2021. 

Menurutnya, keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang semakin 
menurun. Terlebih lagi, dampak anjloknya perekonomian akibat Covid-19 sangat dirasakan oleh 
masyarakat buruh, bukan hanya para pengusaha saja yang terdampak imbasnya. 

Dikutip dari Suara.com, Andi Gani Nena Wea meminta pemerintah untuk meninjau ulang 
kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus mengajak bicara serikat buruh sebelum 
memutuskan. Dirinya mengakui pengusaha memang banyak yang lagi dalam kondisi susah. Tapi 
buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada 
kenaikan UMP 2021. 

Sedangkan respon dari pihak pemerintah, Komite Tetap Ketenagakerjaan (Kadin) Bob Azam 
menilai, keputusan untuk tidak menaikkan upah 2021 merupakan langkah tepat. Sebab, kondisi 
ekonomi Indonesia saat sedang mengalami tekanan akibat virus corona hingga menyebabkan 
resesi. 

"Jadi wajarlah, apalagi ditambah perusahaan-perusahaan yang sedang kesulitan," ujar Bob. 
Menurutnya, langkah itu lebih baik dilakukan demi memastikan agar perusahaan tetap bisa 
menggaji karyawannya. 

Di samping itu, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) 'menawar' agar upah minimum 
pada 2021 mendatang tetap naik. Walaupun, kenaikan upah hanya di kisaran 1,5 persen sampai 
2 persen. 
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Judul Himsataki harapkan kunjungan Ka.BP2MI ke UEA hasilkan aturan yang 
adil 
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Kategori Ditjen Binapenta 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Tegap Harjadmo (Ketua Himsataki) Dalam lingkup penempatan dan pelindungan 
pekerja migran Indonesia, terbukti sampai saat ini tidak berjalan 

neutral - Tegap Harjadmo (Ketua Himsataki) Kami siap mendukung lahir dan batin 

positive - Tegap Harjadmo (Ketua Himsataki) Kami mengusulkan pasal itu direvisi dengan lebih 
mengutamakan persaingan bisnis yang sehat antarasosiasi/organisasi bisnis penempatan 
pekerja migran sehingga hanya perusahaan kredibel yang diizinkan dan bukan sekadar anggota 
asosiasi dan bayar keanggotaan 

 

Ringkasan 

Jakarta - Harmonisasi Integrasi Mitra Pengusaha TKI (Himsataki) mengharapkan kunjungan kerja 
Kepala BP2MI Benny Ramdhani ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan direncanakan kembali Kamis 
(5/11), menghasilkan kesepakatan penempatan dan perlindungan pekerja migran yang adil dan 
tidak diskriminatif. 

 

HIMSATAKI HARAPKAN KUNJUNGAN KA.BP2MI KE UEA HASILKAN ATURAN YANG 
ADIL 

Harmonisasi Integrasi Mitra Pengusaha TKI (Himsataki) mengharapkan kunjungan kerja Kepala 
BP2MI Benny Ramdhani ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan direncanakan kembali Kamis (5/11), 
menghasilkan kesepakatan penempatan dan perlindungan pekerja migran yang adil dan tidak 
diskriminatif. 

Ketua Himsataki Tegap Harjadmo di Jakarta, Rabu mengatakan setibanya Kepala BP2MI di Tanah 
Air, hendaknya menghasilkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku penempatan ke UEA dan 
tidak mengikuti kebijakan penempatan pekerja migran ke Arab Saudi. 
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Kebijakan yang dimaksud adalah Keputusan Menaker No.291/2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi 
melalui Sistem Pengaturan Satu Kanal. 

Khususnya di BAB III tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga 
Pendidikan dan Pelatihan Kerja butir A No.1 Huruf k yang menyebutkan persyaratan perusahaan 
penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) harus memiliki surat/bukti keanggotaan dalam 
asosiasi yang ditunjuk sebagai wakil dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. 

"Dalam lingkup penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, terbukti sampai saat ini 
tidak berjalan," ujar Tegap. 

Dia berharap pemerintah Indonesia dan UEA membuat kebijakan penempatan dan pelindungan 
yang membumi agar memerdekakan pekerja migran dari aturan yang mengekang dan 
membatasi. 

"Kami siap mendukung lahir dan batin," ujarnya Sebelumnya Tegap Harjadmo mengusulkan agar 
pasal yang mengatur penempatan pekerja migran ke Saudi harus anggota asosiasi anggota 
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) direvisi karena tidak mencerminkan kinerja perusahaan itu 
sendiri. 

"Kami mengusulkan pasal itu direvisi dengan lebih mengutamakan persaingan bisnis yang sehat 
antarasosiasi/organisasi bisnis penempatan pekerja migran sehingga hanya perusahaan kredibel 
yang diizinkan dan bukan sekadar anggota asosiasi dan bayar keanggotaan," ujar Tegap. 

 

 

 

  



 

149 
 

Judul BPJS Kesehatan - Kemnaker Kerja Sama Integrasi Data Badan Usaha 
dan Pekerja 

Nama Media suara.com 

Newstrend Integrasi Data BPJS Kesehatan dan Kemnaker 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Andayani Budi Lestari (Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan) 
Sinergi ini dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa seluruh badan usaha dan pekerjanya 
terlindungi terhadap akses layanan kesehatan dalam Program JKN-KIS. BPJS Kesehatan, saat ini 
tengah fokus pada akurasi dan validasi data kepesertaan, baik dari sisi jumlah pekerja yang 
didaftarkan, juga termasuk akurasi data pendapatan sebagai dasar penghitungan iuran. Ini 
merupakan kerja sama strategis yang diharapkan dapat membantu mewujudkan hal tersebut 

 

Ringkasan 

BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan 
integrasi data badan usaha dan pekerja di Indonesia. Integrasi data ini dilakukan antara Aplikasi 
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (WLKP) milik Kemenaker ke Aplikasi 
Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha milik BPJS Kesehatan. 

 

BPJS KESEHATAN - KEMNAKER KERJA SAMA INTEGRASI DATA BADAN USAHA DAN 
PEKERJA 

BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan 
integrasi data badan usaha dan pekerja di Indonesia. Integrasi data ini dilakukan antara Aplikasi 
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (WLKP) milik Kemenaker ke Aplikasi 
Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha milik BPJS Kesehatan. 

Data-data dalam kedua aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan, akurasi dan 
validasi data segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dari Badan Usaha dalam program Jaminan 
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). 

"Sinergi ini dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa seluruh badan usaha dan pekerjanya 
terlindungi terhadap akses layanan kesehatan dalam Program JKN-KIS. BPJS Kesehatan, saat ini 
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tengah fokus pada akurasi dan validasi data kepesertaan, baik dari sisi jumlah pekerja yang 
didaftarkan, juga termasuk akurasi data pendapatan sebagai dasar penghitungan iuran. Ini 
merupakan kerja sama strategis yang diharapkan dapat membantu mewujudkan hal tersebut," 
ujar Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari. 

Sampai dengan 31 Agustus 2020, jumlah badan usaha yang telah terdaftar dalam Program JKN-
KIS sebanyak 318.062, yaitu 16.477.500 pekerja dan 20.886.757 anggota keluarga, sehingga 
total 37.364.257 jiwa peserta segmen PPU Badan Usaha. 

Andayani menyampaikan, berbagai upaya juga telah dilakukan BPJS Kesehatan dalam 
mengoptimalkan kepesertaan PPU Badan Usaha. Mulai dari melakukan canvassing pendaftaran 
yang ditujukan untuk badan usaha potensial atau badan usaha yang belum mendaftarkan 
seluruh pekerjanya menjadi semakin mudah melalui aktivitas door to door secara terstruktur, 
penegakan kepatuhan dengan kerjasama dengan Kemnaker dan Kejaksaan Tinggi di wilayah 
masing-masing. 

Penegakan kepatuhan dan hukum terhadap pemberi kerja tersebut dilakukan untuk memastikan 
pemberi kerja melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan meliputi kewajiban 
pendaftaran, melaporkan data secara lengkap dan benar serta membayar, memungut dan 
menyetorkan iuran. 

Hal ini menjadi fokus utama kerja sama yang diperkuat baik dari sisi kebijakan maupun 
pelaksanaannya, agar seluruh pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial sesuai dengan 
hak yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 

Selain itu juga dilakukan perluasan kanal pendaftaran badan usaha, baik melalui aplikasi New e-
Dabu serta e-Dabu Mobile (aplikasi pendaftaran kepesertaan Program JKN-KIS untuk badan 
usaha), bekerjasama dengan unit-unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Online 
Single Submission serta sinergi dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga/Asosiasi Human 
Resource Development (HRD). 
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Judul Pemerintah Didesak Segera Lakukan Terobosan 

Nama Media Analisa Daily 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg1&8 

Jurnalis ANT 

Tanggal 2020-11-04 10:39:00 

Ukuran 227x89mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 26.559.000 

News Value Rp 265.590.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Wantinipres)MuhamadMardiono (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden) Pemerintah 
harus dapat mengambil terobosan-terobosan cepat dan tepat untuk meningkatkan ketahanan 
kesehatan masyarakat dari ancaman CO VI D-19 dan bagaimana masyarakat tetap dapat 
memenuhi kebutuhan ekonominya. Kcduahal penting ini mesti dapat di lakukan secara bersama-
sama 

positive - Wantinipres)MuhamadMardiono (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden) Pemerintah 
harus dapat mengambil terobosan-terobosan cepat dan tepat untuk meningkatkan ketahanan 
kesehatan masyarakat dari ancaman CO VI D-19 dan bagaimana masyarakat tetap dapat 
memenuhi kebutuhan ekonominya. Kcduahal penting ini mesti dapat di lakukan secara bersama-
sama. 

neutral - Wantinipres)MuhamadMardiono (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden) Bandingkan 
dengan Singapura saat ini yang sudah mencapai 7% ataupun Malaysia pada 5% sehingga 
program pemerintah harus terus dapat memacu pertumbuhan wirausaha yang produktif dan 
berdaya saing 

neutral - Wantinipres)MuhamadMardiono (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden) Bandingkan 
dengan Singapura saat ini yang sudah mencapai 7% ataupun Malaysia pada 5% sehingga 
program pemerintah harus terus dapat memacu pertumbuhan wirausaha yang produktif dan 
berdaya saing. 

neutral - Wantinipres)MuhamadMardiono (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden) Saya 
yakinkan Omnibus Law UU Cipta Kerja itu menjadi sebuah keniscayaan dan ini tujuannya sangat 
baik bagi pemerintah untuk dapat lebih cepat menyejahterakan rakyat. Kalau ini tidak dilakukan 
maka kita akan semakin tertinggal, karena ada ribuan pasal dan ratusan UU yang tumpang tindih 

positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Kadin IndonesiaBidangHubungan 
Internasional) Kami menyambut baik akhirnya Presiden menandatangani UU Ciptaker. Sekarang 
yang penting adalah peraturan turunannya agar segera bisa diimplementasikan 

positive - Rosan P Roeslani (Ketum Kadin Indonesia) Investasi memiliki porsi sekitar 32%, 
sementara 50% bergantung padakonsumsidomestik. Jadi investasi sangat penting di Indonesia. 
Kami harap Omnibus Law bisa meningkatkan investasi secara signifikan 
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Ringkasan 

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantinipres) Muhamad Mardiono mengatakan 
pemerintah harus segera membuat terobosan-terobosan kebijakan seiring dengan sudah 
disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). 

"Pemerintah harus dapat mengambil terobosan-terobosan cepat dan tepat untuk meningkatkan 
ketahanan kesehatan masyarakat dari ancaman CO VI D-19 dan bagaimana masyarakat tetap 
dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Kedua hal penting ini mesti dapat di lakukan secara 
bersama-sama." ujar Mardiono. dalam pernyataannya, di Jakarta. Selasa (3/1 1). 

 

PEMERINTAH DIDESAK SEGERA LAKUKAN TEROBOSAN 

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantinipres) Muhamad Mardiono mengatakan 
pemerintah harus segera membuat terobosan-terobosan kebijakan seiring dengan sudah 
disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). 

"Pemerintah harus dapat mengambil terobosan-terobosan cepat dan tepat untuk meningkatkan 
ketahanan kesehatan masyarakat dari ancaman CO VI D-19 dan bagaimana masyarakat tetap 
dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Kedua hal penting ini mesti dapat di lakukan secara 
bersama-sama." ujar Mardiono. dalam pernyataannya, di Jakarta. Selasa (3/1 1). 

Menurut dia. Omnibus Law UU Ciptaker yang sudah diteken Presiden Jokowi merupakan bagi 
andari program nawacita, revolusi mental. dan agenda reformasi birokrasi. 

Omnibus Law UU Ciptaker, kata dia, juga sebagai upaya pemerintah untuk pemulihan 
perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19. 

Mardiono mencotohkan tentang sulitnya mengurus perizinan usaha sebelum UU Ciptaker. 
kemudian angkatan kerja dan lapangan kerja juga tak berbanding lurus sehingga pengangguran 
akan terus bertambah jika pemerintah tidak membuat terobosan dengan menciptakan lapangan 
kerja baru. 

Sebab, kata Mardiono, generasi milenial yang berusia 18-30 akan mencapai sekitar 50% lebih 
pada 2024. Oleh karena itu, ia mengingatkan Indonesia membutuhkan banyak wirausahabaru 
untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi, mengingat saat ini rasio wirausaha di dalam 
negeri masih sekitar 3% dari total populasi penduduk. 

"Bandingkan dengan Singapura saat ini yang sudah mencapai 7% ataupun Malaysia pada 5% 
sehingga program pemerintah harus terus dapat memacu pertumbuhan wirausaha yang 
produktif dan berdaya saing." ujarnya. 

Mardiono yang telah menekuni dunia usaha selama 39 tahun mengaku menghadapi kendala 
dalam mengurus perizinan usaha yang cukup rumit. Misalnya, saat membangun hotel diperlukan 
23 perizinan yang memerlukan waktu 1-1,6 tahun untuk mengurusnya. 

Di lain pihak, kata dia, untuk mengoptimalkan devisa sektor pari wisata yang dibangun maka 
diperlukan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang baik yang tentunya akan menambah 
panjang birokrasi perizinan. 

Disebutkan Mardiono, investor asing dan domestik sering menyampaikan keluhan karena 
rumitnya mengurus perizinan usaha, namun dengan adanya UU omnibus law itu melalui 
penyederhanaan perizinan diharapkan dunia usaha tumbuh cepat yang akhimya dapat 
menciptakan lapangan kerja. 
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Bahkan, kata dia, pemerintah memberikan dukungan pada usaha rakyat dengan memberikan 
kemudahan akses pembiayaan, akses pasar, akses pengembangan usaha, akses perizinan, dan 
akses rantai pasok bagi UMKM sebagai proteksi untuk menggiatkan usaha masyarakat yang 
mandiri dan berdaya saing. 

Disebutkan Mardiono, UU Ciptaker menuai polemik karena sebagian masyarakat mendapatkan 
informasi yang tidak akurat mengingat luasnya cakupan pembahasan dalam UU itu dengan 11 
klaster pembahasan mulai dari penyederhanaan perizinan dan penguatan investasi, 
ketenagakerjaan, administrasi pemerintahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, hingga 
pengembangan kawasan ekonomi. 

Disinformasi itu, kata dia, kemudian ditunggangi kepentingan tertentu untuk menolak UU 
tersebut. "Saya yakinkan Omnibus Law UU Cipta Kerja itu menjadi sebuah keniscayaan dan ini 
tujuannya sangat baik bagi pemerintah untuk dapat lebih cepat menyejahterakan rakyat. Kalau 
ini tidak dilakukan maka kita akan semakin tertinggal, karena ada ribuan pasal dan ratusan UU 
yang tumpang tindih," tutur Mardiono. 

Diapresiasi Kadin Kadin Indonesia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang telah meneken 
UU Ciptaker dan berharap agar regulasi turunannya dapat segera di implementasikan demi 
mempermudah masuknya investasi. 

"Kami menyambut baik akhirnya Presiden menandatangani UU Ciptaker. Sekarang yang penting 
adalah peraturan turunannya agar segera bisa diimplementasikan," kata Wakil Ketua Umum 
Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani melalui keterangan 
tertulis di Jakarta, Selasa. 

Shinta mengatakan U U Ciptaker dan peraturan turunannya perlu segera diimplementasikan agar 
investasi dan usaha berjalan lancar. 

Ketum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan UU Ciptaker bertujuan untuk 
meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan. 

Dengan adanya aturan ini diharapkan bisa memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis di 
Indonesia dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 

"Investasi memiliki porsi sekitar 32%, sementara 50% bergantung pada konsumsi domestik. Jadi 
investasi sangat penting di Indonesia. Kami harap Omnibus Law bisa meningkatkan investasi 
secara signifikan," kata Rosan. 

Dilihat dari laman setneg.go.id, UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut ditandatangani Senin, 2 
November 2020 dengan nomor Lembaran Negara (LN) 245 dan nomor Tambahan Lembar 
Negara (TLN) 6673. UU Ciptaker ini memuat 11 klaster, 15 bab, 186 pasal,dan merevisi 77 
undang-undang.(Ant) 
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Judul Pekerja Swasta Bisa Cek Nama di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, BLT 
Gelombang 2 Segera Cair Pekan Ini 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/11/04/pekerja-swasta-bisa-cek-
nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-blt-gelombang-2-segera-cair-
pekan-ini 

Jurnalis Yongky Yulius 

Tanggal 2020-11-04 10:39:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Ditargetkan minggu pertama November 2020 (mulai ditransfer) 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya akan memberikan update mengenai subsidi gaji atau 
upah. Realisasi penyaluran termin I bantuan subsidi gaji atau upah per 23 Oktober 2020, telah 
mencapai 12.192.927 orang pekerja. Kalau dipersentase sudah mencapai 98,30 persen atau 
senilai Rp 14,6 triliun 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Realisasi penyaluran termin I bantuan subsidi gaji atau upah 
per 23 Oktober 2020, telah mencapai 12.192.927 orang pekerja. 

 

Ringkasan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Gelombang 2 untuk pekerja swasta gaji di bawah Rp 5 
juta segera cair pada pekan pertama November 2020 ini. 

Satu di antara beberapa syarat yang harus dipenuhi calon penerima adalah, pekerja swasta gaji 
di bawah Rp 5 juta itu harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

 

PEKERJA SWASTA BISA CEK NAMA DI SSO.BPJSKETENAGAKERJAAN.GO.ID, BLT 
GELOMBANG 2 SEGERA CAIR PEKAN INI 

TRIBUNJABAR.ID - Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Gelombang 2 untuk pekerja swasta 
gaji di bawah Rp 5 juta segera cair pada pekan pertama November 2020 ini. 

Satu di antara beberapa syarat yang harus dipenuhi calon penerima adalah, pekerja swasta gaji 
di bawah Rp 5 juta itu harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 
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Jadi, bagi Anda pekerja swasta calon penerima BLT tersebut, bisa mengecek langsung lewat 
https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/. untuk memastikan nama kamu tercantum sebagai 
penerima. 

Diketahui bahwa bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji Rp 1,2 gelombang kedua untuk 
karyawan swasta dengan upah di bawah Rp 5 juta dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan 
segera disalurkan. 

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, pencairan subsidi gaji gelombang 2 akan segera 
dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. 

"Ditargetkan minggu pertama November 2020 (mulai ditransfer)," kata Menaker melalui akun 
Youtube BNPB Indonesia, Selasa (27/10/2020), dikutip dari Kompas.com. 

Ida menjelaskan, bantuan subsidi gaji kepada 12,4 juta pekerja swasta yang telah tervalidasi 
oleh BPJS Ketenagakerjaan ini dibagi dalam dua tahap penyaluran. 

Termin pertama, yakni bulan September-Oktober, disalurkan subsidi gaji sebesar Rp 1,2 juta. 

Selanjutnya termin kedua, disalurkan subsidi gaji untuk bulan November dan Desember dengan 
nominal yang sama sehingga total selama 4 bulan sebesar Rp 2,4 juta. 

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) per 23 Oktober 
2020, penyaluran subsidi gaji atau upah secara total telah mencapai 98,30 persen atau setara 
12,19 juta pekerja yang telah menerimanya. 

Rincian untuk penyaluran subsidi gaji termin pertama, tahap I mencapai 99,43 persen, tahap II 
99,38 persen, tahap III 99,32 persen, tahap IV 95,04 persen, dan tahap V mencapai 97,39 
persen. 

"Saya akan memberikan update mengenai subsidi gaji atau upah." "Realisasi penyaluran termin 
I bantuan subsidi gaji atau upah per 23 Oktober 2020, telah mencapai 12.192.927 orang 
pekerja." "Kalau dipersentase sudah mencapai 98,30 persen atau senilai Rp 14,6 triliun," ujarnya. 

Bantuan subsidi gaji/upah sebesar Rp 600 ribu diberikan selama empat bulan, sehingga secara 
total penerima akan mendapat Rp 2,4 juta per orang. 

Bantuan ini disalurkan dalam dua termin masing-masing sejumlah Rp 1,2 juta. 

Jangan Lupa Cek Rekening, BLT Gelombang 2 Pekerja Swasta Cair Paling Lambat 7 November 
2020 Syarat Dapat Bantuan Subsidi Gaji Rp 600 Ribu 1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang 
dibuktikan dengan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

2. Terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan  

3. Status pekerjaan yakni pekerja/buruh dan menerima gaji/upah. 

4. Tenggat waktu kepersertaan di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2020. 

5. Besaran iuran progam Jamsos Ketenagakerjaan di bawah Rp 5 juta. 

6. Memiliki rekening bank aktif. 

Lantas, bagaimana cara mengecek nama kita terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ? Berikut 
beberapa metode untuk cek kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, dikutip dari Kontan.id:  

1. Via website Cara cek status kepesertaan dan saldo bisa dilakukan melalui laman 
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. 
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Apabila belum terdaftar di laman tersebut, bisa melakukan registrasi dengan cara: - Masuk ke 
laman https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/. 

- Pilih menu registrasi. 

- Kemudian isi formulir sesuai dengan data: Apabila berhasil, kamu akan mendapatkan PIN yang 
akan dikirim melalui email dan SMS dari nomor ponsel yang didaftarkan. 

Sementara, berikut cara cek kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan via website. 

Kabar Gembira! Ini Daftar 4 Bantuan Pemerintah Termasuk BLT yang Masih Disalurkan pada 
November Ini  

2. Via aplikasi BPJSTKU Mobile - Unduh aplikasi BPJSTKU Mobile di Android, iOS, dan BlackBerry. 

- Lakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN. 

Syarat registrasi di aplikasi BPJSTKU Mobile antara lain Nomor KPJ (ada di kartu BPJS 
Ketenagakerjaan ), NIK e-KTP, dan tanggal lahir, dan nama. 

- Setelah terdaftar dan login, peserta dapat mengetahui status kepesertaan BPJAMSOSTEK. 

- Kemudian pilih di "Kartu Digital". 

Setelah muncul tampilan kartu digital BPJS Ketenagakerjaan, klik di tampilan tersebut. 

Pada bagian bawah akan terlihat status kepesertaan BPJS TK (aktif/tidak aktif). 

3. Via kantor BPJS Ketenagakerjaan Cara cek status kepesertaan yang paling tradisional adalah 
datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan juga harus membawa persyaratan untuk mengecek kepesertaan. 

(Tribunnews.com/Yurika, Kompas.com/Ade Miranti Karunia, Kontan.id/Virdita Rizki Ratriani). 
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Judul 5 Gubernur Ini Tetap Naikkan UMP 2021, Siapa Saja? 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/11/04/103429726/5-gubernur-
ini-tetap-naikkan-ump-2021-siapa-saja 

Jurnalis Muhammad Idris 

Tanggal 2020-11-04 10:34:00 

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 - Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan) Diminta para pengusaha untuk menaati 
keputusan ini 

positive - Nurdin Abdullah (Mantan Bupati Bantaeng) Semoga ini bisa menjaga iklim investasi di 
daerah kita 

neutral - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Dewan Pengupahan melaporkan 
kepada saya, akhirnya diputuskan bahwa ada kenaikan UMP sebesar Rp 100.000, atau setara 
dengan 5,65 persen dari UMP yang sebelumnya 

neutral - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Ketika kita memutuskan UMP, maka 
sesungguhnya, UMP ini masa berlakunya sampai ada keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota 
(UMK) 

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Provinsi DKI Jakarta) Jumlah tersebut mempertimbangkan 
nilai produk domestik bruto (PDB) dan inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Provinsi DKI Jakarta) Masa pandemi Covid-19 turut 
berdampak pada sektor ekonomi seluruh dunia, termasuk mayoritas usaha di Jakarta. Dengan 
mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan 
kebijakan UMP 2021 

positive - Aria Nugrahadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY) Gubernur DIY 
menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp 1.765.000 dan berlaku mulai 1 
Januari 2021 

positive - Aria Nugrahadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY) Dengan 
mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha pada saat 
pandemi Covid-19 serta untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana hubungan industrial 
yang kondusif 
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negative - Aria Nugrahadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY) Adapun dari unsur 
pengusaha tidak berkeberatan atas kenaikan upah minimum sebesar 3,33 persen hasil kajian 
tenaga ahli 

neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur) Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan 
sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 naik menjadi 
sebesar Rp 1.798.979,12 

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur) UMP Jateng 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran 
Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan 
UMP 2020. Perlu saya sampaikan bahwa UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang 
pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami 
pegang erat 

 

Ringkasan 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan merilis Surat Edaran (SE) Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020. Isinya mengimbau semua gubernur di Indonesia 
agar tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan. 

Pemerintah pusat beralasan, upah minimum 2021 sebaiknya tidak berubah karena banyak dunia 
usaha terpukul akibat pandemi Covid-19. Kebijakan ini merupakan bagian dari relaksasi untuk 
para pengusaha. 

 

5 GUBERNUR INI TETAP NAIKKAN UMP 2021, SIAPA SAJA? 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan merilis Surat Edaran (SE) Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020. Isinya mengimbau semua gubernur di Indonesia 
agar tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan. 

Pemerintah pusat beralasan, upah minimum 2021 sebaiknya tidak berubah karena banyak dunia 
usaha terpukul akibat pandemi Covid-19. Kebijakan ini merupakan bagian dari relaksasi untuk 
para pengusaha. 

Sementara itu, untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan bupati/wali kota 
selambat-lambatnya pada 21 November 2019. 

Sebagai informasi, kenaikan upah minimum baik, UMP dan UMK, diatur di dalam Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 78 Tahun 2015. 

Namun dalam perjalanannya, tak semua kepala daerah atau gubernur mengikuti imbauan 
pemerintah pusat tersebut. 

Berikut ini deretan gubernur yang tetap naikkan UMP di saat pamdemi seperti dilansir dari Antara, 
Rabu (4/11/2020):  

1. Nurdin Abdullah (Sulawesi Selatan) Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah 
memutuskan menaikkan UMP Sulawesi Selatan sebesar dua persen per 1 Januari 2021, meski 
Menteri Ketenagakerjaan menyarankan para gubernur melakukan penyesuaian dengan tidak 
menaikkan UMP pada masa pandemi Covid-19. 
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Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020 tentang 
penetapan upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, kenaikan UMP dua persen dari 
Rp3.103.800 per bulan menjadi Rp3.165.876 per bulan berlaku mulai 1 Januari 2021. 

"Diminta para pengusaha untuk menaati keputusan ini," kata Nurdin dalam keterangan resminya. 

Ia menjelaskan keputusan untuk menaikkan UMP tahun 2021 diambil berdasarkan hasil kajian 
Dewan Pengupahan dengan melibatkan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja. 

Menurut dia, keputusan itu juga diambil dengan mempertimbangkan sejumlah aspek termasuk 
produktivitas dan kesejahteraan pekerja. 

"Semoga ini bisa menjaga iklim investasi di daerah kita," kata Mantan Bupati Bantaeng itu. 

2. Khofifah Indar Parawansa (Jawa Timur) Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan 
kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 5,65 persen, dari sebelumnya sebesar Rp 1.768.000 
menjadi Rp 1.868.777 pada 2021. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keputusan untuk menaikkan UMP 
Provinsi Jawa Timur kurang lebih sebesar Rp 100.000 tersebut, sudah disepakati dalam rapat 
bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu. 

"Dewan Pengupahan melaporkan kepada saya, akhirnya diputuskan bahwa ada kenaikan UMP 
sebesar Rp 100.000, atau setara dengan 5,65 persen dari UMP yang sebelumnya," kata Khofifah, 
di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu. 

Khofifah menambahkan, keputusan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa 
Timur Nomor 188/498//KPTS/013/2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 
2021, yang ditandatangi pada 31 Oktober 2020. 

Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa para pengusaha yang telah memberikan upah lebih 
tinggi dari ketetapan UMP tersebut, dilarang mengurangi atau menurunkan upah, kemudian, 
pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP. 

"Ketika kita memutuskan UMP, maka sesungguhnya, UMP ini masa berlakunya sampai ada 
keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)," kata Khofifah. 

3. Anies Baswedan (DKI Jakarta) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan besaran UMP 
2021 sebesar Rp 4,4 juta lebih atau meningkat 3,27 persen dari 2020 bagi perusahaan tidak 
terkena dampak Covid-19. 

"Jumlah tersebut mempertimbangkan nilai produk domestik bruto (PDB) dan inflasi nasional, 
kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 
2015 tentang Pengupahan," ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam 
keterangan resminya. 

Anies mengatakan penetapan UMP Rp 4.416.186,548 pada 2021 hanya berlaku bagi sektor usaha 
di Jakarta yang tidak terpengaruh pandemi Covid-19. 

Sementara bagi kegiatan usaha yang terkena dampak Covid-19, tidak mengalami kenaikan atau 
sama dengan UMP 2020 sebesar Rp 4.276.349. 

Kebijakan tersebut sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 
M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 
2020 bagi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19. 



 

161 
 

Pemprov DKI Jakarta menyebut bahwa keputusan tersebut sebagai kebijakan asimetris guna 
mengakomodasi kepentingan sektor usaha yang saat ini terkena dampak pandemi Covid-19. 

"Masa pandemi Covid-19 turut berdampak pada sektor ekonomi seluruh dunia, termasuk 
mayoritas usaha di Jakarta. Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan, 
Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan UMP 2021," ujar Anies. 

4. Sri Sultan Hamengkubuwono (DI Yogyakarta) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri 
Sultan Hamengku Buwono X memutuskan menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi pada 2021 
menjadi Rp 1.765.000 atau naik 3,54 persen dari besaran UMP DIY 2020 sebesar Rp 1.704.608. 

"Gubernur DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp 1.765.000 dan 
berlaku mulai 1 Januari 2021," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria 
Nugrahadi dalam keterangan resminya. 

Besaran UMP DIY 2021 itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 319/KEP/2020 
yang ditandatangani Sri Sultan HB X pada 31 Oktober 2020. 

Ia mengatakan keputusan Gubernur DIY menaikkan UMP 2021 mempertimbangkan rekomendasi 
dari hasil pertemuan Dewan Pengupahan DIY pada 30 Oktober 2020 yang dihadiri unsur 
pemerintah, pekerja/buruh, dan unsur pengusaha. 

"Dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha 
pada saat pandemi Covid-19 serta untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana hubungan 
industrial yang kondusif," kata Aria. 

Ia menyebutkan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang disepakati berupa saran dan 
pertimbangan kenaikan upah minimum 3,33 persen berdasarkan kajian tenaga ahli terhadap 
inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan dari unsur buruh atau pekerja sebelumnya 
mengajukan besaran kenaikan empat persen. 

"Adapun dari unsur pengusaha tidak berkeberatan atas kenaikan upah minimum sebesar 3,33 
persen hasil kajian tenaga ahli," kata dia. 

5. Ganjar Pranowo (Jawa Tengah) Gubernur Ganjar Pranowo memutuskan untuk menaikkan 
besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah pada 2021 menjadi Rp 1.798.979 atau naik 
sebesar 3,27 persen dari besaran UMP Jateng 2020 sebesar Rp 1.742.015. 

"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah 
kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 naik menjadi sebesar Rp 1.798.979,12," kata Ganjar. 

Ganjar mengaku tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dalam menetapkan 
kenaikan UMP Jateng 2021, melainkan tetap berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan. 

Selain itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan 
Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pihak-pihak tersebut, lanjut Ganjar, sudah diajak berbicara dan 
memberikan masukan-masukan. 

"UMP Jateng 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang 
intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan UMP 2020. Perlu saya sampaikan bahwa 
UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang mendasari pada 
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat," jelas Ganjar. 
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Narasumber 

negative - Aswansyah (Direktur Kelembagaan Kerja sama Hubungan Industrial (KKHI) 
Kemnaker) Penyaluran BLT subsidi gaji gelombang 2 memang rencana minggu ini. Hal ini bisa 
dilakukan apabila hasil pemadanan data oleh Dirjen Pajak untuk melihat gaji atau upah yang 
diterima pekerja/buruh selesai. Jadi masih menunggu 

 

Ringkasan 

Pemerintah akan segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji gelombang 
kedua bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta. Rencananya, BLT subsidi gaji atau 
upah ini akan disalurkan pada pekan ini. 

Direktur Kelembagaan Kerja sama Hubungan Industrial (KKHI) Kemnaker Aswansyah menyebut 
pihaknya memang belum memastikan tanggalnya tapi BLT subsidi gaji ditransfer pekan ini. 

 

JADWAL PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI TAHAP 2, ASIK REKENING BERTAMBAH 
RP1,2 JUTA 

Pemerintah akan segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji gelombang 
kedua bagi pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta. Rencananya, BLT subsidi gaji atau 
upah ini akan disalurkan pada pekan ini. 

Direktur Kelembagaan Kerja sama Hubungan Industrial (KKHI) Kemnaker Aswansyah menyebut 
pihaknya memang belum memastikan tanggalnya tapi BLT subsidi gaji ditransfer pekan ini. 

"Penyaluran BLT subsidi gaji gelombang 2 memang rencana minggu ini. Hal ini bisa dilakukan 
apabila hasil pemadanan data oleh Dirjen Pajak untuk melihat gaji atau upah yang diterima 
pekerja/buruh selesai. Jadi masih menunggu," ujar dia kepada Okezone, Rabu (4/11/2020). 
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Seperti diketahui, BLT subsidi gaji sebesar Rp600 ribu itu akan langsung ditransfer untuk dua 
bulan sekaligus, yakni November dan Desember dengan total Rp 1,2 juta. 

Dana yang akan ditransfer ke rekening para pekerja itu diharapkan agar untuk dibelanjakan, 
sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang sedang rendah akibat pandemi Covid-
19. 

(dni). 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penyaluran termin kedua ( BLT BPJS 
Ketenagakerjaan) akan ditargetkan minggu pertama November 2020 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi ini salah satu cara kita agar daya beli 
para pekerja kita tetap ada 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bukan berarti pemerintah diam begitu saja, 
karena sampai sekarang pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada para pekerja dalam 
bentuk subsidi upah atau gaji. 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya menyaksikan sendiri teman-teman 
pekerja yang mendapatkan subsidi gaji atau upah, mereka merasakan kehadiran negara dalam 
kondisi mereka mengalami pengurangan upah 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemarin ketemu dengan Pak Menko 
(Perekonomian) akan menghitung kemampuannya untuk terus bisa mensubsidi di tahun 2021 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu akan kami beritahukan kemudian. Tapi, 
pemerintah memperhatikan akan memperhatikan kondisi perekonomian nasional kita 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu akan kami beritahukan kemudian. 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker juga sudah serahkan data calon 
penerima tahap keempat ke KPPN untuk dilakukan pembayaran lewat bank penyalur bank BUMN, 
bank akan salurkan ke rekening masing-masing penerima, baik sesama bank Himbara maupun 
bank swasta lainnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sesuai juknis Kemnaker memiliki waktu 
maksimal 4 hari untuk check list. 

negative - Aswansyah (None) Ternyata ada juga yang rekeningnya biru atau rekening buat 
pinjaman, itu harusnya tidak bisa. Harus menggunakan rekening tabungan 
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negative - Aswansyah (None) Memang yang kami hadapi, rekening-rekening bermasalah ini 
sampai per 20 Oktober 2020 ini ada kurang lebih 152.000 rekening. Kami meminta kepada 
pemilik rekening untuk segera konfirmasi ke bank. Kemudian, dilaporkan ke perusahaan, dan 
perusahaan akan melaporkan ke BPJS (Ketenagakerjaan) 

positive - Aswansyah (None) Memang waktunya sudah pendek ya. Kami berusaha sekuat 
mungkin agar BSU ini diterima oleh semua buruh. Tapi kami juga berharap atau mengimbau 
kembali agar para pekerja ini mengecek rekeningnya kembali 

negative - Aswansyah (None) Sebelum empat bulan kami kembalikan ke Kas Negara, itu pasti 
kami disalahkan. Makanya kami menunggu sampai akhir November kalau bisa. Setelah bisa 
diklarifikasi, sebelum Desember, tutup anggaran kami sudah bisa salurkan. Jadi teman-teman 
(pekerja/buruh) masih ada waktu untuk memperbaiki 

 

Ringkasan 

Anda pekerja swasta gaji di bawah Rp 5 juta? Jangan lupa untuk mengecek saldo di rekeningmu 
pada pekan pertama November ini. 

Pasalnya, Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT gelombang 2 segera ditransfer ke rekeningmu 
melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada pekan pertama bulan November 2020. 

 

JANGAN LUPA CEK REKENING, BLT GELOMBANG 2 PEKERJA SWASTA CAIR PALING 
LAMBAT 7 NOVEMBER 2020 

Anda pekerja swasta gaji di bawah Rp 5 juta? Jangan lupa untuk mengecek saldo di rekeningmu 
pada pekan pertama November ini. 

Pasalnya, Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT gelombang 2 segera ditransfer ke rekeningmu 
melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada pekan pertama bulan November 2020. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah kembali menegaskan mengenai jadwal pencairan 
BLT Gelombang 2 tersebut. 

"Penyaluran termin kedua ( BLT BPJS Ketenagakerjaan) akan ditargetkan minggu pertama 
November 2020," katanya dalam salah satu video di kanal YouTube BNPB Indonesia, seperti 
dikutip Kompas.com pada Selasa (3/11/2020). 

Itu berarti, subsidi gaji BPKS Ketenagakerjaan akan ditargetkan penyalurannya pada pekan 
pertama November. 

Maka dari itu, BLT tersebut akan mulai ditransfer secara bertahap selambat-lambatnya pada hari 
Sabtu, 7 November 2020. 

Tahun ini, pemerintah memang menjadwal penyaluran bantuan subsidi gaji Rp 600.000 atau 
bantuan BPJS kepada pekerja dengan gaji per bulan di bawah Rp 5 juta dalam 2 tahap pencairan. 

Setiap pekerja menerima BLT subsidi gaji sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan atau 
totalnya sebesar Rp 2,4 juta. 

Namun, pencairan BLT dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga dalam 1 kali pencairan, pekerja 
menerima bantuan sebesar Rp 1,2 juta. 
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Anggaran yang dialokasikan untuk penerima bantuan subsidi upah adalah untuk 15,72 juta 
pekerja dengan total anggaran Rp 37,74 triliun. 

Proses validasi dan verifikasi dilakukan baik di Kemenaker maupun BP Jamsostek. 

BLT BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan salah satunya untuk meningkatkan daya beli pekerja. 

Sementara itu, bantuan bagi korban PHK dilakukan lewat program Kartu Prakerja. 

"Bukan berarti pemerintah diam begitu saja, karena sampai sekarang pemerintah masih terus 
memberikan subsidi kepada para pekerja dalam bentuk subsidi upah atau gaji." "Jadi ini salah 
satu cara kita agar daya beli para pekerja kita tetap ada," jelas Ida. 

Kabar Gembira! Ini Daftar 4 Bantuan Pemerintah Termasuk BLT yang Masih Disalurkan pada 
November Ini "Saya menyaksikan sendiri teman-teman pekerja yang mendapatkan subsidi gaji 
atau upah, mereka merasakan kehadiran negara dalam kondisi mereka mengalami pengurangan 
upah," kata Ida lagi. 

Sebelumnya, Ida belum bisa memastikan bantuan subsidi gaji dari pemerintah akan berlanjut 
hingga tahun 2021. 

Meski sebelumnya, dirinya sempat menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantalan 
sosial sebagai upaya meningkatkan daya beli konsumsi bagi pekerja atau buruh. 

Ida mengatakan, saat ini pemerintah masih menghitung kemampuan Kas Negara apakah mampu 
atau tidaknya melanjutkan bantuan subsidi gaji tersebut. 

"Kemarin ketemu dengan Pak Menko (Perekonomian) akan menghitung kemampuannya untuk 
terus bisa mensubsidi di tahun 2021," ujar Ida. 

Lebih lanjut kata Ida, selain menghitung keuangan negara, pemerintah juga melihat kondisi 
perekonomian nasional tahun depan. 

"Tentu akan kami beritahukan kemudian." "Tapi, pemerintah memperhatikan akan 
memperhatikan kondisi perekonomian nasional kita," kata dia. 

Pencairan BLT bantuan subsidi upah dilakukan via bank BUMN yang tergabung dalam Himbara. 

Bagi penerima dengan rekening bank swasta, BLT BPJS Ketenagakerjaan (bantuan BPJS) akan 
disalurkan ke rekening pekerja dari 4 bank milik pemerintah. 

"Sesuai juknis Kemnaker memiliki waktu maksimal 4 hari untuk check list." "Kemnaker juga 
sudah serahkan data calon penerima tahap keempat ke KPPN untuk dilakukan pembayaran lewat 
bank penyalur bank BUMN, bank akan salurkan ke rekening masing-masing penerima, baik 
sesama bank Himbara maupun bank swasta lainnya," terang Ida. 

Sebentar Lagi BLT Gelombang 2 untuk Pekerja Swasta Cair, Ini Jadwal Terbarunya Resmi dari 
Menaker Masalah Rekening Bank yang Buat Pekerja Gagal Terima Subsidi Gaji Direktur 
Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial (KKHI) Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemenaker) Aswansyah menyebutkan, ada beberapa masalah yang dihadapi calon penerima 
subsidi gaji. 

Salah satu masalah tersebut adalah penggunaan rekening biru atau yang kerap digunakan 
nasabah untuk meminjam dana dari bank. 

Hal ini menjawab pertanyaan dari para warganet yang kerap mempertanyakan belum 
diterimanya bantuan subsidi gaji. 
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"Ternyata ada juga yang rekeningnya biru atau rekening buat pinjaman, itu harusnya tidak bisa. 

Harus menggunakan rekening tabungan," katanya dalam tayangan akun Youtube Kemenaker, 
Rabu (28/10/2020). 

Masalah rekening lainnya, sambung dia, yaitu adanya rekening duplikasi, rekening tidak aktif, 
rekening diblokir, yang terakhir nama rekening calon penerima subsidi gaji tidak sesuai dengan 
nama di Nomor Induk Kepesertaan (NIK) BPJS Ketenagakerjaan. 

Dia juga menyebutkan, data terakhir per 20 Oktober 2020, terdapat 152.000 nomor rekening 
calon penerima subsidi gaji bermasalah. 

Oleh sebab itu, dirinya mengimbau kepada pekerja yang akan menerima subsidi gaji segera 
memverifikasikan masalah rekeningnya ke bank. 

"Memang yang kami hadapi, rekening-rekening bermasalah ini sampai per 20 Oktober 2020 ini 
ada kurang lebih 152.000 rekening. 

Kami meminta kepada pemilik rekening untuk segera konfirmasi ke bank. 

Kemudian, dilaporkan ke perusahaan, dan perusahaan akan melaporkan ke BPJS 
(Ketenagakerjaan)," kata dia. 

Kendati bantuan subsidi gaji akan memasuki termin II yang diperkirakan mulai disalurkan minggu 
pertama November, namun pihaknya masih memberikan kesempatan kepada 152.000 nomor 
rekening pekerja yang bermasalah untuk segera menyelesaikannya. 

"Memang waktunya sudah pendek ya. 

Kami berusaha sekuat mungkin agar BSU ini diterima oleh semua buruh. 

Tapi kami juga berharap atau mengimbau kembali agar para pekerja ini mengecek rekeningnya 
kembali," ujarnya Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) Kemenaker, ada tenggat waktu 
pengembalian sisa anggaran subsidi gaji sebelum dilakukan penutupan APBN akhir tahun ini. 

"Sebelum empat bulan kami kembalikan ke Kas Negara, itu pasti kami disalahkan. 

Makanya kami menunggu sampai akhir November kalau bisa. 

Setelah bisa diklarifikasi, sebelum Desember, tutup anggaran kami sudah bisa salurkan. 

Jadi teman-teman (pekerja/buruh) masih ada waktu untuk memperbaiki," ucapnya. 

(Tribunnewsmaker/*). 
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neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pendaftaran gugatan judicial review UU Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas 
perkara oleh KSPI dan KSPSI AGN 

 

Ringkasan 

Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja masih terus menuai polemik. Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 
mempersoalkan sejumlah pasal dalam klaster keternagakerjaan UU No.11/2020 tentang Cipta 
Kerja ke Mahkamah Konstitusi. KSPI di antaranya mempersoalkan sisipan Pasal 88C Ayat (1) 
yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan Pasal 88C 
Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 
dengan syarat tertentu. 

 

KSPI PERSOALKAN SEJUMLAH PASAR UU CIPTA KERJA KE MK 

Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja masih terus menuai polemik. Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 
mempersoalkan sejumlah pasal dalam klaster keternagakerjaan UU No.11/2020 tentang Cipta 
Kerja ke Mahkamah Konstitusi. 

"Pendaftaran gugatan judicial review UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah resmi 
tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara oleh KSPI dan KSPSI AGN," 
ujar Presiden KSPI Said Iqbal ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/11/2020). 

KSPI di antaranya mempersoalkan sisipan Pasal 88C Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib 
menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan Pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur 
dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan syarat tertentu. 
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Penggunaan frasa "dapat" dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) didalilkan 
sangat merugikan buruh karena UMK menjadi tidak wajib. 

Selanjutnya, UU Cipta Kerja disebut menghilangkan periode batas waktu kontrak yang terdapat 
di dalam Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga dikhawatirkan 
pengusaha dapat mengontrak karyawan berulang-ulang tanpa kepastian pengangkatan sebagai 
pegawai tetap. 

Pemohon kemudian mempersoalkan pengurangan pesangon karyawan dari 32 bulan upah 
menjadi 29 bulan upah yang diatur dalam UU Cipta Kerja sehingga merugikan buruh. 

Hal lainnya yang disoroti buruh dari UU Nomor 11 Tahun 2020, kata Said Iqbal, adalah 
pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi mudah dengan hilangnya frasa "batal demi hukum" 
terhadap PHK yang belum memiliki penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial. 

Pemohon mengkhawatirkan dampak UU Cipta Kerja yang akan mempermudah tenaga kerja 
asing, khususnya profesi buruh kasar, masuk ke Indonesia. 

Sebelum KSPI, sejumlah kalangan telah mengajukan pengujian UU Cipta Kerja meski belum 
secara resmi diundangkan dan belum bernomor pada saat itu. 

Sumber : Antara. 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Gita Putri Damayana (Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)) 
Kalau memantau, jangan-jangan akan lahir lagi dan ada temuan baru terus 

negative - Gita Putri Damayana (Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)) 
Yang mengerikannya di UU Ciptaker ini baru yang ketahuan sekarang dari 1.187 pasal 

neutral - Gita Putri Damayana (Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)) Ini 
merupakan konsekuensi yang harus kita terima karena pembahasan yang ugal-ugalan tersebut 

negative - Gita Putri Damayana (Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)) 
Ini kan ada lebih dari 400 peraturan pelaksana. Ditunda dulu sampai proses ini selesai di UU 
pokok 

negative - Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) Kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif 
sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut, 
khususnya terkait dengan klaster ketenagakerjaan, hampir seluruhnya merugikan kaum buruh 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Penggunaan frasa dapat dalam penetapan upah minimum 
kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa 
saja gubernur tidak menetapkan UMK 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Hal ini berarti tidak ada job security atau kepastian bekerja 

neutral - Guntur Hamzah (Sekjen Mahkamah Konstitusi) Ada tiga permohonan yang sudah 
diregistrasi 

neutral - Arif Maulana (Direktur LBH Jakarta) Semestinya, presiden yang harus melakukan 
executive review dengan menerbitkan perppu pembatalan UU Ciptaker 

negative - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)) Kesalahan-
kesalahan fatal itu bukti pembuatan UU-nya memang ugal-ugalan 
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negative - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)) Sudah cacat 
formil, harusnya (UU Ciptaker) gugur 

 

Ringkasan 

- Sorotan terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) kembali muncul. Sehari 
setelah diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan Menkum HAM Yasonna H. Laoly pada 
Senin (2/11), ditemukan banyak catatan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 itu. Baik dari sisi 
substansi maupun redaksi. Dari sisi redaksi, masih ada kekeliruan dalam naskah UU setebal 1.187 
halaman tersebut. 

 

SETNEG AKUI SALAH REDAKSIONAL, UU CIPTA KERJA TETAP BERLAKU 

- Sorotan terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) kembali muncul. Sehari 
setelah diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan Menkum HAM Yasonna H. Laoly pada 
Senin (2/11), ditemukan banyak catatan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 itu. Baik dari sisi 
substansi maupun redaksi. 

Dari sisi redaksi, masih ada kekeliruan dalam naskah UU setebal 1.187 halaman tersebut. 

Misalnya, pasal 6 di halaman 6 yang berbunyi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan 
berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a. Pasal 5 yang menjadi rujukan 
tidak memiliki substansi yang dimaksud. Seharusnya, pasal 6 merujuk pada pasal 4 huruf a. 

Kesalahan juga muncul di bab XI tentang administrasi pemerintahan untuk mendukung cipta 
kerja. Tepatnya di halaman 757 yang berisi perubahan pasal 53 UU 30/2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan. 

Bunyi ayat 5 adalah ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan/atau 
tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dalam perpres. Padahal, penetapan keputusan yang dianggap dikabulkan secara hukum 
disinggung di ayat (4). Artinya, rujukannya ada di ayat (4). Sementara itu, ayat (3) menyinggung 
soal permohonan yang diproses melalui sistem elektronik. 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Gita Putri Damayana menyebutkan, 
dua temuan itu baru awal. Tidak tertutup kemungkinan ditemukan kesalahan-kesalahan lain 
yang secara teknis bisa memengaruhi substansi. "Kalau memantau, jangan-jangan akan lahir 
lagi dan ada temuan baru terus," ungkap Gita kepada Jawa Pos kemarin (3/11). 

Kesalahan redaksional seperti itu, kata dia, sebenarnya bukan barang baru. Sebelumnya, peneliti 
PSHK pernah menemukan kasus serupa dalam UU 32/2004 tentang Pemda. Pasal yang 
bermasalah itu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi dan 
akhirnya diperbaiki. "Yang mengerikannya di UU Ciptaker ini baru yang ketahuan sekarang dari 
1.187 pasal," lanjutnya. 

Menurut Gita, catatan pada dua pasal yang ditemukan menunjukkan bahwa produk legislasi 
tersebut merupakan buah dari penyusunan yang dipaksakan dan mengorbankan prinsip 
transparansi. "Ini merupakan konsekuensi yang harus kita terima karena pembahasan yang ugal-
ugalan tersebut," tegasnya. 

Hal yang bisa dilakukan pemerintah saat ini, menurut PSHK, adalah koreksi redaksional. Gita 
juga mendorong pemerintah untuk menunda terlebih dahulu penerbitan peraturan turunan. 
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Sebab, peraturan pokoknya belum tuntas dan beres. "Ini kan ada lebih dari 400 peraturan 
pelaksana. Ditunda dulu sampai proses ini selesai di UU pokok," tegas dia. 

Gita juga menyinggung soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Meski 
Presiden Jokowi telah meneken UU Cipta Kerja, secara hukum perppu tetap bisa dikeluarkan 
untuk mengganti UU tersebut. 

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui masih ada hal yang dia sebut 
sebagai kesalahan teknis penulisan di UU Cipta Kerja. Meskipun, sejak menerima berkas dari 
DPR, pihaknya sudah me-review dan mendapati kesalahan teknis. Lalu, perbaikannya sudah 
disepakati dengan DPR. 

"Kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap 
implementasi UU Cipta Kerja," terangnya. Dia menyatakan, kekeliruan itu menjadi catatan dan 
masukan bagi Kemensetneg terkait dengan kendali kualitas RUU yang akan diundangkan. 

Beda dengan Buruh, Begini Komentar Kadin setelah UU Ciptaker Diteken Buruh Tetap Menolak 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia secara tegas 
menyatakan menolak UU Cipta Kerja. Mereka meminta undang-undang tersebut dibatalkan atau 
dicabut. "Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut, khususnya terkait dengan klaster 
ketenagakerjaan, hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Presiden KSPI Said Iqbal 
kemarin. 

Setelah menerima salinan UU No 11 Tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan, KSPI 
segera mengkaji. Hasilnya, banyak pasal yang merugikan buruh. 

Said membeberkan, berlakunya sistem upah murah sangat merugikan. Itu terlihat dari sisipan 
pasal 88 c ayat 1 yang menyebutkan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. 
Lalu, ada pasal 88 c ayat 2 yang menyebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan upah 
minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. "Penggunaan frasa dapat dalam 
penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Karena penetapan 
UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK," ucapnya. 

Undang-undang tersebut juga menghilangkan batas waktu kontrak. Menurut dia, itu bisa 
mengakibatkan adanya pegawai kontrak seumur hidup. "Hal ini berarti tidak ada job security 
atau kepastian bekerja," ucapnya. 

UU baru itu juga menghapus batasan lima jenis pekerjaan terkait dengan penggunaan tenaga 
kerja outsourcing. 

Dengan sistem kerja outsourcing, kata dia, seorang buruh tidak lagi memiliki kejelasan terhadap 
upah, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaannya. Menurut dia, agen 
outsourcing sering lepas tangan untuk bertanggung jawab terhadap masa depan pekerjanya. 

Judicial Review Sekjen Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah menyatakan, gugatan judicial 
review terhadap UU Cipta Kerja yang sampai ke MK sudah lima perkara. Yang terbaru, gugatan 
diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kemarin. Hanya, lanjut dia, ada satu 
gugatan yang ditarik ulang. "Ada tiga permohonan yang sudah diregistrasi," ujarnya kemarin. 

Tiga permohonan tersebut adalah perkara nomor 95/PUU-XVIII/2020 yang diajukan tiga warga 
Papua, perkara nomor 95/PUU-XVIII/2020 yang diajukan empat warga Jawa Timur, dan perkara 
nomor 87/PUU-XVIII/2020 milik Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. Perkara nomor 87 
dijadwalkan menjalani sidang pemeriksaan hari ini (4/11). 
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Di sisi lain, beberapa pihak menilai masih ada jalan lain yang semestinya bisa dilakukan sebelum 
judicial review. "Semestinya, presiden yang harus melakukan executive review dengan 
menerbitkan perppu pembatalan UU Ciptaker," ungkap Direktur LBH Jakarta Arif Maulana. 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga menyatakan masih 
ada jalan lain yang bisa diambil sebelum judicial review. Selain executive review yang tidak 
dilakukan presiden, RUU inisiatif DPR dinilai bisa menjadi opsi. Fraksi-fraksi di DPR yang tidak 
sepakat dengan pengesahan UU Ciptaker bisa mengajukan RUU itu. 

Dia menegaskan, UU Ciptaker cacat sejak awal. Bahkan, sampai presiden menandatanganinya, 
masih muncul keanehan. "Kesalahan-kesalahan fatal itu bukti pembuatan UU-nya memang ugal-
ugalan," tambah dia. "Sudah cacat formil, harusnya (UU Ciptaker) gugur," tegas Asfin. 

Saksikan video menarik berikut ini: Editor : Ilham Safutra Reporter : 
byu/deb/lyn/han/syn/far/c19/fal. 
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Narasumber 

neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja) Bagi mereka yang nanti lolos menjadi peserta jangan lalai untuk langsung melakukan 
pembelian pelatihan sebelum 30 hari agar kepesertaannya tidak tercabut 

 

Ringkasan 

Pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 11 telah dibuka oleh pemerintah. Pembukaan 
Kartu Prakerja tersebut telah dimulai sejak hari Senin (2/11/2020) pukul 12.00 WIB. Kuota yang 
disediakan pemerintah untuk program ini adalah 400 ribu peserta. 

 

SYARAT & TATA CARA PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 11, LOGIN KE 
HTTPS://WWW.PRAKERJA.GO.ID/ 

Pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 11 telah dibuka oleh pemerintah. 

Pembukaan Kartu Prakerja tersebut telah dimulai sejak hari Senin (2/11/2020) pukul 12.00 WIB. 

Kuota yang disediakan pemerintah untuk program ini adalah 400 ribu peserta. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja, Louisa Tuhatu. 

Menurutnya, penerima Kartu Prakerja adalah orang-orang yang masuk daftar kelompok prioritas. 

Daftar tersebut, lanjutnya, diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS 
Ketenagakerjaan. 
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Dari program Kartu Prakerja gelombang 1-10, ada 364.622 penerima yang status 
kepesertaannya dicabut. 

Pencabutan tersebut dilakukan bukan karena tanpa alasan. 

Menurut Louisa, hal itu terjadi karena peserta yang lolos tidak melakukan pembelian pelatihan 
pertama dalam waktu 30 hari. 

"Bagi mereka yang nanti lolos menjadi peserta jangan lalai untuk langsung melakukan pembelian 
pelatihan sebelum 30 hari agar kepesertaannya tidak tercabut," ujar Louisa, dikutip dari 
keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Senin (2/11/2020). 
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Narasumber 

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja) Kami bersama dewan pengupahan, BPS 
dan para pakar dan akademisi sedang menyusun kriteria dan konsep atau template bentuk 
laporan termasuk juga SK kepala dinas 

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja) Memang ada rumah sakit, faktanya dia 
sepi. Tetapi banyak juga rumah sakit yang ramai. Kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Jadi, 
ada sektor-sektor yang memang kita perlu melakukan penelitian lebih mendalam 

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja) Dinas Tenaga kerja mempunyai beberapa 
catatan atau pengamatan mana-mana saja yang terdampak dan mana saja yang tidak 
terdampak. Kalau kita mendapatkan usulan yang benar-benar kita ketahui perusahaan tersebut 
betul-betul terdampak, kita tidak perlu lagi kita melihat kriteria-kriteria yang harus ditetapkan, 
langsung kita lakukan persetujuan 

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-
19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. 
Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang 
besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015 

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Sektor-sektor usaha tersebutlah yang 
diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja/buruh yang akan mendorong tumbuhnya 
perekonomian di DKI Jakarta 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta masih melakukan penyusunan format kriteria perusahaan yang 
patut tidaknya menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Kepala Dinas Tenaga Kerja Andri 
Yansyah mengatakan format menjadi penting sebab, tidak semua sektor usaha di bidang yang 
sama mengalami keuntungan di masa pandemi Covid-19. 
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"Kami bersama dewan pengupahan, BPS dan para pakar dan akademisi sedang menyusun 
kriteria dan konsep atau template bentuk laporan termasuk juga SK kepala dinas," kata Andri, 
Rabu (4/11). 

 

TINDAK LANJUT KEBIJAKAN UPAH, PEMPROV DKI SUSUN KRITERIA PERUSAHAAN 
TERDAMPAK PANDEMI 

Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta masih melakukan penyusunan format kriteria perusahaan yang 
patut tidaknya menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Kepala Dinas Tenaga Kerja Andri 
Yansyah mengatakan format menjadi penting sebab, tidak semua sektor usaha di bidang yang 
sama mengalami keuntungan di masa pandemi Covid-19. 

"Kami bersama dewan pengupahan, BPS dan para pakar dan akademisi sedang menyusun 
kriteria dan konsep atau template bentuk laporan termasuk juga SK kepala dinas," kata Andri, 
Rabu (4/11). 

Ia menyebutkan, sektor kesehatan seperti rumah sakit di masa pandemi, kesibukannya 
meningkat dari sebelumnya. Namun, nyatanya, kata Andri, tidak semua rumah sakit mengalami 
hal sama. 

Untuk menelaah apakah rumah sakit tersebut benar-benar sepi atau justru sebaliknya, salah 
satu komponen yang diperiksa oleh Dinas Tenaga Kerja adalah laporan keuangan. 

"Memang ada rumah sakit, faktanya dia sepi. Tetapi banyak juga rumah sakit yang ramai. Kita 
bisa lihat dari laporan keuangannya. Jadi, ada sektor-sektor yang memang kita perlu melakukan 
penelitian lebih mendalam," tuturnya. 

Kendati Dinas Tenaga Kerja DKI masih melakukan penyusunan format, Andri mengatakan 
perusahaan bisa segera langsung mengajukan pemberitahuan tidak menaikkan UMP terhadap 
karyawannya, tanpa perlu menunggu kriteria dari dinas. Sebab, Andri menerangkan, pihaknya 
telah memiliki data perusahaan-perusahaan yang terdampak buruk akibat pandemi Covid-19. 

"Dinas Tenaga kerja mempunyai beberapa catatan atau pengamatan mana-mana saja yang 
terdampak dan mana saja yang tidak terdampak. Kalau kita mendapatkan usulan yang benar-
benar kita ketahui perusahaan tersebut betul-betul terdampak, kita tidak perlu lagi kita melihat 
kriteria-kriteria yang harus ditetapkan, langsung kita lakukan persetujuan," jelasnya. 

Diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan pengupahan 2020 secara 
asimetris. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perusahaan terdampak Covid-19 
tidak mengalami kenaikan upah. 

"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak 
mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak 
Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 
78 Tahun 2015," ujar Anies, Sabtu (31/10). 

Anies menuturkan, penetapan ini telah sejalan dengan Srat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI 
Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama 
dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid-19. 

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai, pandemi Covid-19 sangat berdampak 
terhadap perekonomian. Untuk itu, dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan 
bekerja bagi pekerja buruh, serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi. 
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Akan tetapi, imbuhnya, masih terdapat sektor usaha yang tidak terlalu terdampak bahkan masih 
dapat terus tumbuh positif pada masa pandemi ini. 

"Sektor-sektor usaha tersebutlah yang diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja/buruh yang 
akan mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI Jakarta," tuturnya Berdasarkan pertimbangan 
tersebut, serta nilai PDB dan inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen, sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka Pemprov DKI 
Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548. 

Sementara, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, dapat menggunakan besaran nilai yang 
sama dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. 

[gil]. 
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negative - Ahmad Wijaya (Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin)) 
Implementasi semua UU itu semua sudah tercatat sebagai pelaksana, jadi buat kita adalah 
payung hukum selama tidak ada perselisihan berarti tidak ada masalah. Selama ada perselisihan 
kembali lagi kan ke pasal musyawarah mufakat. Ini gak usah diributkan inikan payung hukum 
setiap negara juga punya payung hukum 

neutral - Ahmad Wijaya (Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin)) 
Bagi pengusaha yang perlu direvisi adalah pesangon, kalau hal-hal yang sudah jadi rutinitas tidak 
menjadi masalah. Jadi kita percayakan kepada pemerintah saja 

neutral - Ahmad Wijaya (Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin)) 
Kalau ditanya sikap dunia usaha terhadap UU ciptaker tidak menjadi masalah lagi, dalam hal 
menerapkan atau menjalankan, dan mengimplementasikan kita siap, sebab para pekerja dan 
penerima kerja sama-sama sudah sepaham, inikan sudah terjadi sejak 10-15 tahun lalu 

 

Ringkasan 

Undang-Undang (UU) Omnibus Law baru saja ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai 
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, implementasi terhadap beleid 
itu segera dilakukan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Undang-Undang (UU) 
Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020), malam. Dengan begitu, Omnibus Law menjadi UU Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Penetapan UU tersebut menjadi angin segar bagi kalangan 
pengusaha. Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ahmad Wijaya 
pum mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi. Dia menyebut, payung hukum yang mengatur 
11 klaster, satu diantaranya adalah klaster ketenagakerjaan siap diimplementasikan sejumlah 
pengusaha. 
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UU CIPTAKER DITEKEN JOKOWI, PENGUSAHA: SUDAH TAK USAH DIRIBUTKAN 
LAGI 

Undang-Undang (UU) Omnibus Law baru saja ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai 
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, implementasi terhadap beleid 
itu segera dilakukan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Undang-Undang (UU) 
Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020), malam. Dengan begitu, Omnibus Law menjadi UU Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Penetapan UU tersebut menjadi angin segar bagi kalangan 
pengusaha. Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ahmad Wijaya 
pum mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi. Dia menyebut, payung hukum yang mengatur 
11 klaster, satu diantaranya adalah klaster ketenagakerjaan siap diimplementasikan sejumlah 
pengusaha. 

Karena itu, dia menghimbau agar tidak ada lagi keributan ihwal penolakan Omnibus Law. Karena 
itu, implementasi semua pasal termaktub dalam Cipta Kerja harus dilakukan baik buruh maupun 
manajemen perseroan. 

"Implementasi semua UU itu semua sudah tercatat sebagai pelaksana, jadi buat kita adalah 
payung hukum selama tidak ada perselisihan berarti tidak ada masalah. Selama ada perselisihan 
kembali lagi kan ke pasal musyawarah mufakat. Ini gak usah diributkan inikan payung hukum 
setiap negara juga punya payung hukum," ujar Ahmad saat dihubungi MNC News Portal, Rabu 
(4/11/2020). 

Dia bilang, sikap pengusaha cukup jelas terhadap Omnibus Law. Bahkan, ketika dikonfirmasi 
perihal sejumlah perubahan dalam draf UU sebelum ditandatangani Kepala Negara, Ahmad 
mengaku, pihaknya hanya memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Dengan kata lain, tidak 
ada kajian khususnya yang dilakukan Kadin terkait perubahan draf tersebut. 

"Bagi pengusaha yang perlu direvisi adalah pesangon, kalau hal-hal yang sudah jadi rutinitas 
tidak menjadi masalah. Jadi kita percayakan kepada pemerintah saja," kata dia. 

Karena itu, keberpihakan dan komitmen pengusaha dalam menjalankan UU Cipta Kerja, kata dia, 
tak perlu diragukan lagi. "Kalau ditanya sikap dunia usaha terhadap UU ciptaker tidak menjadi 
masalah lagi, dalam hal menerapkan atau menjalankan, dan mengimplementasikan kita siap, 
sebab para pekerja dan penerima kerja sama-sama sudah sepaham, inikan sudah terjadi sejak 
10-15 tahun lalu," ujarnya. 

(rzy). 
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Narasumber 

positive - Igun Wicaksono (Ketua Presidium Garda Indonesia) Selamat atas telah disahkannya 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja/Omnibus Law yang telah disahkan 
dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 

neutral - Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)) Masa Depan Agen 
Pembangunan Pasca UU Cipta Kerja 

neutral - Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)) Peluang yang muncul dalam 
UU Cipta Kerja justru harus dimanfaatkan oleh BUMN sebagai investor dalam negeri, lokomotif 
dan penggerak perekonomian dan pemulihan ekonomi nasional. Karena yang bisa bekerja 
dengan cepat tanpa terlalu banyak hambatan di saat sulit adalah BUMN 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pendaftaran gugatan JR (judicial review) UU Cipta Kerja 
Nomor 11/2020 sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara 
oleh KSPI dan KSPSI AGN 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut 
khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) UU No 11 tahun 2020 
nilai pesangon buruh, yang tadinya dibayar 32 kali upah menjadi 25 kali upah dengan rincian 19 
kali dibayar pengusaha dan 6 kali melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dibayarkan BPJS 
Ketenagakerjaan 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Oleh karena itu, KSPI meminta nilai pesangon dikembalikan 
sesuai isi UU 13 tahun 2003 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Akibatnya, pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang 
dan terus-menerus tanpa batas periode menggunakan PKWT atau karyawan 

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tetapi UU 11 Tahun 2020 menghilangkan kesempatan dan 
harapan tersebut 
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Ringkasan 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi menandatangani Undang-Undang / UU Cipta 
Kerja, Senin (2/11/2020). Naskah UU tersebut terdiri dari 1.187 halaman, demikian seluruh 
ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku terhitung sejak 2 November 2020. 

Sebelum resmi menjadi UU, seperti diketahui gelombang protes dari masyarakat masih terus 
terjadi. Ribuan buruh yang tergabung dari 32 organisasi turun ke jalan menyuarakan aspirasi 
menolak disahkannya RUU Cipta Kerja. 

 

FAKTA-FAKTA UU CIPTA KERJA USAI DISAHKAN JOKOWI 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi menandatangani Undang-Undang / UU Cipta 
Kerja, Senin (2/11/2020). Naskah UU tersebut terdiri dari 1.187 halaman, demikian seluruh 
ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku terhitung sejak 2 November 2020. 

Sebelum resmi menjadi UU, seperti diketahui gelombang protes dari masyarakat masih terus 
terjadi. Ribuan buruh yang tergabung dari 32 organisasi turun ke jalan menyuarakan aspirasi 
menolak disahkannya RUU Cipta Kerja. 

Kini UU yang telah menuai gelombang protes tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui 
situs Kementerian Sekretariat Negara. Bahkan dapat diunduh melalui laman jdih.setneg.go.id, 
pada bagian produk hukum terbaru. 

Meskipun telah diresmikan oleh presiden, kalangan masyarakat yang pro dan kontra masih saling 
bersinggungan. 

Berikut fakta-fakta terkait respon kalangan masyarakat terkait UU Cipta Kerja yang dirangkum 
oleh Rabu (4/11/2020). 

1. UU Cipta Kerja Sah, diapresiasi Asosiasi Ojol Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, 
mengapresiasi penandatanganan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja oleh Presiden 
Joko Widodo (Jokowi). 

"Selamat atas telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja/Omnibus Law yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 
November 2020," ungkap Ketua Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono dalam pesan tertulis 
kepada Selasa (3/11/2020). 

Igun berharap, pengesahan UU Cipta Kerja ini dapat memberikan manfaat baik kepada seluruh 
kalangan. Khususnya kelompok pengemudi ojol yang pendapatannya naik-turun selama masa 
pandemi Covid-19 saat ini. 

2. Disambut Baik oleh DPR RI Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menyambut baik ditekennya 
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi UU Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Senin (2/11) lalu. 

Menurutnya, UU Cipta Kerja menjadi peluang bagi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
Erick Thohir untuk meningkatkan kinerja seluruh sektor perusahaan milik negara. Sehingga 
BUMN dapat menjadi lokomotif dan penggerak akselerasi pemulihan ekonomi nasional. 

"Peluang yang muncul dalam UU Cipta Kerja justru harus dimanfaatkan oleh BUMN sebagai 
investor dalam negeri, lokomotif dan penggerak perekonomian dan pemulihan ekonomi nasional. 
Karena yang bisa bekerja dengan cepat tanpa terlalu banyak hambatan di saat sulit adalah 
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BUMN," kata dia dalam seminar bertema "Masa Depan Agen Pembangunan Pasca UU Cipta Kerja 
", Selasa (03/11). 

Terlebih, ujar Riza, di tengah krisis akibat pandemi ini BUMN mampu berperan baik untuk 
menjaga kegiatan ekonomi dalam negeri tetap berlangsung. Salah satunya dengan 
meningkatkan anggaran belanja BUMN. 

3. Buruh Resmi Gugat UU Cipta Kerja ke MK Sejumlah elemen buruh resmi mendaftarkan 
gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gugatan ini diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Andi Gani Nena (AGN). 

"Pendaftaran gugatan JR (judicial review) UU Cipta Kerja Nomor 11/2020 sudah resmi tadi pagi 
didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara oleh KSPI dan KSPSI AGN," kata 
Presiden KSPI Said Iqbal kepada Selasa (3/11/2020). 

Said menyatakan, KSPI bersama buruh Indonesia secara tegas menolak dan meminta agar UU 
Cipta Kerja dibatalkan atau dicabut. 

Menurut dia, isi UU Cipta Kerja merugikan para buruh. "Setelah kami pelajari, isi undang-undang 
tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," 
kata dia. 

4. Pengusaha Tak Bayar Pesangon Kena Denda Pada pasal 156, pengusaha diwajibkan 
membayar pesangon bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon 
dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," 
demikian bunyi pasal 156 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2020, dikutip Selasa (3/11/2020). 

Beleid UU Cipta Kerja tersebut juga menjelaskan mengenai besaran pesangon dan uang 
penghargaan masa kerja yang harus diberikan pengusaha kepada karyawannya, secara rinci 
pada pasal 2 dan 3. Demikian pula dengan uang penggantian hak seperti cuti, ongkos pulang 
dan biaya lainnya yang diatur pada pasal 4. 

Pengusaha harus memenuhi kewajiban membayar pesangon yang tercantum pada pasal 156 
ayat 1 tersebut. 

Jika tidak, maka pihaknya terancam denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 
juta, dengan sanksi penjara paling sedikit 1 tahun dan paling banyak 4 tahun. Hal tersebut diatur 
dalam pasal 185 ayat 1 UU Cipta Kerja. 

5. Pesangon Buruh Jadi Murah Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang dilakukan Konfederasi 
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), UU Cipta Kerja ternyata mengurangi nilai pesangon buruh dari 
32 bulan upah menjadi 25 bulan upah. 

"UU No 11 tahun 2020 nilai pesangon buruh, yang tadinya dibayar 32 kali upah menjadi 25 kali 
upah dengan rincian 19 kali dibayar pengusaha dan 6 kali melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI) Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (3/11/2020). 

Menurut Said, hal tersebut jelas merugikan buruh Indonesia, karena nilai jaminan hari tua dan 
jaminan pensiun buruh Indonesia masih kecil dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. 

"Oleh karena itu, KSPI meminta nilai pesangon dikembalikan sesuai isi UU 13 tahun 2003," 
tegasnya. 
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6. Karyawan Kontrak Seumur Hidup Menurut KSPI, PKWT atau Karyawan Kontrak Seumur Hidup 
didalam UU No 11 Tahun 2020 menghilangkan periode batas waktu kontrak yang terdapat di 
dalam Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003. 

"Akibatnya, pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang dan terus-menerus tanpa batas periode 
menggunakan PKWT atau karyawan,"ujar Said. 

Dengan demikian, PKWT (karyawan kontrak) bisa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah 
diangkat menjadi PKWTT (karyawan tetap). Hal ini berarti, tidak ada job security atau kepastian 
bekerja. 

Padahal dalam UU No 13 Tahun 2003, PKWT atau karyawan kontrak batas waktu kontraknya 
dibatasi maksimal 5 tahun dan maksimal 3 periode kontrak. 

Setelah menjalani kontrak maksimal 5 tahun, maka karyawan kontrak mempunyai harapan 
diangkat menjadi karyawan tetap atau permanen apabila mempunyai kinerja yang baik dan 
perusahaan tetap berjalan. 

"Tetapi UU 11 Tahun 2020 menghilangkan kesempatan dan harapan tersebut," katanya. 
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Narasumber 

neutral - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Pada November inilah, kriteria-
kriteria itu sudah keluar 

positive - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Tetapi seperti yang saya sampaikan 
kemarin, dalam pengajuan untuk penyesuaian UMP 2021, tidak perlu menunggu kriteria itu 
keluar 

neutral - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Jadi, kita tidak boleh terpaku pada 
sektor yang memang perlu pembahasan, diskusi dan melihat laporan (keuangannya), jangan 
terpaku ke situ 

neutral - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Berarti produksinya masih tetap 
berjalan, itu kan bisa kita lakukan, kita bisa putuskan permohonannya kita tidak kita setujui 

 

Ringkasan 

DINAS Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta sedang mengebut 
penetapan kriteria sektor usaha terdampak dan tidak terdampak covid-19. Hal itu berkaitan 
dengan kewajiban menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2021. 

 

KRITERIA USAHA TERDAMPAK COVID-19 DKI DITARGETKAN KELAR BULAN INI 

DINAS Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta sedang mengebut 
penetapan kriteria sektor usaha terdampak dan tidak terdampak covid-19. Hal itu berkaitan 
dengan kewajiban menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2021. 

"Pada November inilah, kriteria-kriteria itu sudah keluar," kata Kepala Disnakertrans DKI Jakarta 
Andri Yansyah saat dihubungi, Selasa (3/11). 
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Ia menjelaskan, saat ini, penyusunan kriteria tersebut sedang dilakukan bersama dewan 
pengupahan DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS), serta para pakar dan akademisi. 

"Tetapi seperti yang saya sampaikan kemarin, dalam pengajuan untuk penyesuaian UMP 2021, 
tidak perlu menunggu kriteria itu keluar," tambah dia. 

Disnakertrans DKI sendiri telah mempunyai beberapa catatan dan pengamatan pada sektor-
sektor usaha yang terdampak. Beberapa perusahaan akan langsung disetujui tanpa perlu 
mengacu pada kriteria, terang dia. Misalnya, industri hotel, pariwisata, properti, dan mal. 

"Jadi, kita tidak boleh terpaku pada sektor yang memang perlu pembahasan, diskusi dan melihat 
laporan (keuangannya), jangan terpaku ke situ," ucap dia. 

Namun, ada juga beberapa sektor yang perlu pembahasan, apakah masuk dalam kriteria 
terdampak atau tidak. Andri mencontohkan sektor kesehatan. 

"Ada rumah sakit yang sepi, tetapi ada juga yang ramai. Kita bisa lihat dari laporan 
keuangannya," ia mencontohkan. 

Sektor otomotif pun demikian. Beberapa bengkel tetap ramai sehingga bisa dikategorikan tidak 
berdampak. 

Perusahaan yang secara sembunyi-sembunyi tidak menerapkan protokol kesehatan, yaitu jumlah 
kapasitas maksimal 50%, juga bisa masuk kategori tidak terdampak. 

"Berarti produksinya masih tetap berjalan, itu kan bisa kita lakukan, kita bisa putuskan 
permohonannya kita tidak kita setujui," tutup dia. (OL-1). 
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Narasumber 

negative - Nining Elitos (Juru Bicara Gebrak) Pemogokan umum nasional 10-12 November 2020. 
Cabut Omnibus Law Cipta Kerja, tolak Surat Edaran Kemnaker tentang tidak adanya kenaikan 
upah 2021 

positive - Jumisih (Juru Bicara Gebrak) Kalau bisa setop produksi, lebih baik karena 
memaksimalkan target mengganggu ekonomi supaya ada tekanan ke pemerintah. Soalnya kita 
tahu karakter Jokowi tidak mendengar sama sekali 

neutral - Jumisih (Juru Bicara Gebrak) Ini perjuangan panjang, api perjuangan harus terus dijaga 

 

Ringkasan 

Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan mogok kerja 
sebagai respons terhadap Presiden Joko Widodo yang menandatangani Omnibus Law UU Cipta 
Kerja jadi UU Nomor 11 Tahun 2020. 

Juru Bicara Gebrak Nining Elitos mengatakan mogok kerja akan dimulai pada Hari Pahlawan. 
Aksi itu akan digelar selama tiga hari. 

 

JOKOWI TEKEN UU CIPTAKER, BURUH MOGOK KERJA MULAI 10 NOVEMBER 

Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan mogok kerja 
sebagai respons terhadap Presiden Joko Widodo yang menandatangani Omnibus Law UU Cipta 
Kerja jadi UU Nomor 11 Tahun 2020. 

Juru Bicara Gebrak Nining Elitos mengatakan mogok kerja akan dimulai pada Hari Pahlawan. 
Aksi itu akan digelar selama tiga hari. 
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"Pemogokan umum nasional 10-12 November 2020. Cabut Omnibus Law Cipta Kerja, tolak Surat 
Edaran Kemnaker tentang tidak adanya kenaikan upah 2021," kata Nining kepada 
CNNIndonesia.com, Rabu (4/11). 

Juru Bicara Gebrak lainnya, Jumisih, membenarkan aksi pemogokan nasional itu. Menurutnya, 
aksi tersebut kemungkinan akan digelar serentak di 50 kota Indonesia. 

Meski begitu, Gebrak tak memaksa jajarannya di daerah untuk melakukan mogok kerja. Jika ada 
hambatan, aksi bisa diganti dengan unjuk rasa. 

"Kalau bisa setop produksi, lebih baik karena memaksimalkan target mengganggu ekonomi 
supaya ada tekanan ke pemerintah. Soalnya kita tahu karakter Jokowi tidak mendengar sama 
sekali," ucap Jumisih saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/11). 

Jumisih menyampaikan mogok kerja bukan langkah terakhir yang akan ditempuh buruh. Mereka 
akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga Jokowi mencabut UU Cipta Kerja. 

"Ini perjuangan panjang, api perjuangan harus terus dijaga," tuturnya. 

Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11) menandatangani draf Omnibus Law UU Cipta Kerja. 
Draf itu pun resmi menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Pengesahan UU itu dilakukan Jokowi di tengah penolakan masyarakat. Sejak diketok pada Rapat 
Paripurna DPR RI, Senin (5/10), aturan itu mengundang aksi unjuk rasa besar-besaran di 
berbagai daerah. 

Belakangan terungkap beberapa kesalahan ketik dalam draf Omnibus Law. Kesalahan itu 
terdeteksi sejak disahkan DPR dan pemerintah 5 Oktober, hingga ditandatangani Jokowi Senin 
lalu. 

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut itu sekadar kesalahan teknis. Namun pakar hukum 
Bivitri Susanti menilai kesalahan itu sudah layak jadi alasan untuk membatalkan seluruh materi 
dalam Omnibus Law Cipta Kerja. 

(dhf/wis) window. 
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neutral - Dedi Sudrajat (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banten) 
Jadi kami minta sesuai yang sudah dihitung. Kenaikkannya itu 8,51 persen, sama dengan tahun 
lalu 

negative - Dedi Sudrajat (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banten) 
Tidak semua perusahaan terdampak. Yang diperhatikan itu yang terkena covid-19 

negative - Dedi Sudrajat (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banten) 
Kalau perusahaan yang terdampak atau tidak mampu, bisa ditangguhkan 

neutral - Rahmansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tangerang) Belum (ditetapkan). Nanti 
akan ada rapat dulu 

positive - Rahmansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tangerang) Jadi kami rapat di Depeko 
dulu. Kalau sudah selesai baru naik ke wali kota, lalu ke gubernur. Penetapan di gubernur 
bersama kabupaten/kota lainnya 

 

Ringkasan 

Kelompok buruh meminta upah minimum kota ( UMK ) di Kota Tangerang dinaikkan walaupun 
besaran upah minimum provinsi ( UMP ) untuk Banten sudah ditetapkan tidak berubah. 

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banten, Dedi Sudrajat mengatakan, 
UMK 2021 diharapkan naik dengan besaran yang sama seperti tahun sebelumnya. 

 

BURUH MINTA UMK TANGERANG 2021 NAIK MESKI UMP BANTEN TETAP 

Kelompok buruh meminta upah minimum kota ( UMK ) di Kota Tangerang dinaikkan walaupun 
besaran upah minimum provinsi ( UMP ) untuk Banten sudah ditetapkan tidak berubah. 
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Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banten, Dedi Sudrajat mengatakan, 
UMK 2021 diharapkan naik dengan besaran yang sama seperti tahun sebelumnya. 

"Jadi kami minta sesuai yang sudah dihitung. Kenaikkannya itu 8,51 persen, sama dengan tahun 
lalu," ujarnya Dedi, Rabu (4/11/2020). 

Menurut Dedi, tidak semua perusahaan terdampak pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya 
justru ada yang mengalami peningkatan. 

Karena itu, keputusan untuk tidak menaikkan upah minimum seharusnya tidak diberlakukan 
secara menyeluruh tetapi hanya berlaku bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. 

"Tidak semua perusahaan terdampak. Yang diperhatikan itu yang terkena covid-19," kata dia. 

"Kalau perusahaan yang terdampak atau tidak mampu, bisa ditangguhkan," lanjutnya. 

Pemerintah Kota Tangerang belum menentukan besaran upah minimum kota (UMK) untuk 2021. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Rahmansyah menjelaskan, pihaknya belum 
memutuskan apakah akan ada perubahan besaran UMK di Kota Tangerang. 

Alasannya, Dinas Ketenagakerjaan baru akan melakukan rapat berkoordinasi dengan Dewan 
Pengupahan Kota (Depeko) terkait besaran UMK di wilayahnya. 

"Belum (ditetapkan). Nanti akan ada rapat dulu," kata Rahmansyah, Senin lalu. 

Kendati demikian, dia belum dapat memastikan kapan rapat koordinasi bersama Depeko 
Tangerang akan dilaksanakan. 

Dia menyebut hasil rapat koordinasi masih harus dilaporkan kepada wali kota Tangerang, 
sebelum diserahkan ke tingkat Provinsi. Nantinya, besaran UMK dari hasil rapat akan ditetapkan 
oleh gubernur bersama dengan bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Banten. 

"Jadi kami rapat di Depeko dulu. Kalau sudah selesai baru naik ke wali kota, lalu ke gubernur. 
Penetapan di gubernur bersama kabupaten/kota lainnya," ujar dia. 

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2021 
sebesar Rp 2.460.996,54 atau sama dengan tahun 2020. Penetapan itu tertuang dalam surat 
Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/kep.253-Huk/2020 tentang Penetapan UMP Banten 
tahun 2021. 

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Disnakertrans) Provinsi Banten, Karna Wijaya mengatakan, UMP tidak naik atau sama dengan 
UMP tahun 2020 senilai Rp 2.460.996,54. 

Menurut Karna, alasan utamanya tidak naiknya UMP 2021 karena kondisi perekonomian nasional 
dan Banten karena pandemi Covid-19. 

"Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi, inflasi di Banten," 
kata Karna. 
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neutral - Denni Pusa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja) Untuk batch 11 dalam 
waktu kurang dari 24 jam sudah ada 5,5 juta pendaftar. Jadi, memang ini kapasitas dari proses 
kami juga alhamdulillah baik 

negative - Denni Pusa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja) Gelombang 11 akan 
ditutup besok siang pukul 12.00 WIB 

positive - Denni Pusa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja) Jadi kartu prakerja akan 
dilanjutkan di 2021, sehingga bagi para sobat Prakerja yang telah memasukkan data dan yang 
nantinya belum lolos sebagai penerima tahun ini jangan berkecil hati, karena bisa mengikuti 
batch selanjutnya, batch 1 di 2021 

 

Ringkasan 

- Program Kartu Prakerja tahun anggaran 2020 telah dibuka sejak April. Sudah 10 gelombang 
pendaftaran dilaksanakan. 

Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 20 triliun untuk jalannya program Kartu 
Prakerja serta insentif bagi para peserta. 

Berdasarkan data Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja, mulai dari gelombang 
1 hingga gelombang 10 ada sebanyak 36.044.167 orang mendaftar program tersebut. 

 

SEJAK DIBUKA 41,5 JUTA ORANG DAFTAR KARTU PRAKERJA, MASIH ADAKAH 
KESEMPATAN IKUT SERTA? 

- Program Kartu Prakerja tahun anggaran 2020 telah dibuka sejak April. Sudah 10 gelombang 
pendaftaran dilaksanakan. 
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Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 20 triliun untuk jalannya program Kartu 
Prakerja serta insentif bagi para peserta. 

Berdasarkan data Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja, mulai dari gelombang 
1 hingga gelombang 10 ada sebanyak 36.044.167 orang mendaftar program tersebut. 

Sementara, pada gelombang tambahan atau gelombang 11 yang mulai dibuka pada Senin 
(2/11/2020), sudah ada sekitar 5,5 juta orang mendaftar Kartu Prakerja. 

"Untuk batch 11 dalam waktu kurang dari 24 jam sudah ada 5,5 juta pendaftar. Jadi, memang 
ini kapasitas dari proses kami juga alhamdulillah baik," tutur Direktur Eksekutif PMO Kartu 
Prakerja Denni Pusa Purbasari dalam video conference, Selasa (3/11/2020). 

Sehingga, jika ditotal, ada sebanyak 41.544.167 orang mendaftarkan dirinya. 

Meski ada puluhan juta orang mendaftar, pemerintah pada tahun 2020 hanya menargetkan 
menggaet sekitar 5,6 juta peserta Kartu Prakerja. 

Pada gelombang 1-10 pendaftaran Kartu Prakerja, dari jumlah pendaftar sekitar 36 juta orang, 
hanya sebanyak 5.597.179 orang yang dinyatakan lolos sebagai penerima Kartu Prakerja. 

Sayangnya, tak semua peserta Kartu Prakerja menjalankan program sesuai ketentuan. 

PMO Kartu Prakerja mencatat kepesertaan 382.868 orang, dari gelombang 1 hingga gelombang 
10, terpaksa dicabut. 

Pencabutan kepesertaan dilakukan karena penerima program tidak membeli pelatihan pertama 
dalam waktu 30 hari setelah dinyatakan lolos. 

Kepesertaan yang dicabut itu pun selanjutnya dialokasikan pada gelombang tambahan, yakni 
pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11, yang dibuka sejak Senin (2/11/2020) pukul 12.00 
WIB. 

Denni Pusa mengungkapkan pendaftaran Kartu Prakaerja gelombang 11 ini akan ditutup pada 
Rabu (4/11/2020). 

"Gelombang 11 akan ditutup besok siang pukul 12.00 WIB," kata Denni. 

Dengan begitu, masyarakat yang berkeinginan mengikuti program Kartu Prakerja masih memiliki 
kesempatan mendaftarkan diri. 

Sama seperti gelombang sebelumnya, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11 bisa dilakukan 
secara daring (online) maupun luring (offline). 

Pendaftaran secara online dapat dilakukan dengan mengakses laman prakerja.go.id. 

Adapun secara lengkap cara daftar Kartu Prakerja gelombang 11 secara online adalah sebagai 
berikut: Setelah melakukan pendaftaran, peserta hanya tinggal menunggu notifikasi mengenai 
apakah diterima sebagai Kartu Prakerja gelombang 11 atau tidak. Notifikasi akan diterima melalui 
SMS atau dicek pada dashboard akun Prakerja. 

Sementara secara offline, sesuai Permenko Nomor 11 Tahun 2020, masyarakat bisa mendatangi 
Kementerian Ketenagakerjaan atau pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan. 

Selanjutnya, masyarakat diminta mengisi formulir yang sama dengan format isian dengan 
pendaftaran online. Pendaftaran secara offline bisa dilakukan secara individu maupun kolektif. 
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Peserta yang lolos Kartu Prakerja akan mendapatkan saldo untuk pelatihan sebesar Rp 1 juta. 
Saldo ini tidak dapat dicairkan. 

Setelah menyelesaikan pelatihan pertama, peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif 
sebagai berikut: Lebih lanjut, PMO Kartu Prakerja tidak dapat memastikan gelombang 11 akan 
menjadi yang terakhir di tahun ini. 

Hal tersebut dikarenakan, sampai saat ini PMO belum mendapatkan arahan lebih jauh dari 
Komite Cipta Kerja. Tapi, yang bisa dipastikan, program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada 
2021. 

"Jadi kartu prakerja akan dilanjutkan di 2021, sehingga bagi para sobat Prakerja yang telah 
memasukkan data dan yang nantinya belum lolos sebagai penerima tahun ini jangan berkecil 
hati, karena bisa mengikuti batch selanjutnya, batch 1 di 2021," tutur Denni. 

Ia menambahkan, penerima program pada tahun depan tidak akan ada yang sama, atas prinsip 
pemerataan kesempatan. 

Artinya, bagi yang sudah lolos Kartu Prakerja pada tahun ini tidak akan mendapatkan Kartu 
Prakerja tahun depan. 

Sumber: Kompas.com (Mutia F, Ahmad Naufal, Nur Rohmi Aida/Editor: Yoga S, Jihad A, Inggried 
D). 
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neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pendaftaran gugatan JR UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 
2020 sudah resmi tadi pagi di daftarkan ke MK dibagian penerimaan berkas perkara 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI tidak hanya JR tapi juga melakukan strategi 
konstitusional lainnya seperti melanjut aksi dengan prinsip anti-kekerasan 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Legislative review dan kampanye ke masyarakat tentang 
pasal UU Cipta Kerja yang merugikan buruh dan rakyat 

neutral - Muhammad Hafidz (Sekretaris Umum) atau 

 

Ringkasan 

Presiden Joko Widodo telah mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020). 

Namun, undang-undang sapu jagat tersebut tetap menuai penolakan dari berbagai kalangan 
masyarakat, termasuk di antaranya dari aliansi para buruh. 

Demi mengagalkan pengesahan tersebut, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Andi 
Gani Nena mengajukan permohonan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi ( 
MK ). 

 

INI EMPAT PIHAK YANG AJUKAN UJI MATERI UU CIPTA KERJA KE MK 

Presiden Joko Widodo telah mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020). 
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Namun, undang-undang sapu jagat tersebut tetap menuai penolakan dari berbagai kalangan 
masyarakat, termasuk di antaranya dari aliansi para buruh. 

Demi mengagalkan pengesahan tersebut, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Andi 
Gani Nena mengajukan permohonan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi ( 
MK ). 

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, gugatan tersebut dilayangkan pada Selasa (3/11/2020). 

"Pendaftaran gugatan JR UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sudah resmi tadi pagi di 
daftarkan ke MK dibagian penerimaan berkas perkara," kata Said melalui keterangan tertulisnya, 
Selasa pagi. 

Said mengatakan, saat ini pihaknya bersama KSPSI tengah melakukan persiapan lanjutan terkait 
gugatan tersebut. 

Salah satu yang disiapkan antara lain perbaikan argumentasi untuk uji materi dan juga aksi-aksi 
saat pelaksanaan sidang. 

"KSPI tidak hanya JR tapi juga melakukan strategi konstitusional lainnya seperti melanjut aksi 
dengan prinsip anti-kekerasan," ujar dia. 

" Legislative review dan kampanye ke masyarakat tentang pasal UU Cipta Kerja yang merugikan 
buruh dan rakyat," ucap dia. 

Dilansir dari Kontan.co.id, diketahui ada beberapa pihak lain yang juga sudah mengajukan uji 
materiil UU Cipta Kerja sebelum KSPI dan KSPSI. Ini menjadikan KSPI dan KSPSI sebagai pihak 
keempat. 

Tiga pihak lain adalah:  

1. Singaperbangsa Pertama, adalah pengujian materi dengan pemohon Dewan Pimpinan Pusat 
Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Deni Sunarya selaku Ketua Umum 
dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum. 

Permohonan ini teregister dengan nomor perkara 87/PUU-XVIII/2020. MK mengagendakan 
sidang pemeriksaan pendahuluan pada 4 November 2020. 

Adapun, pemohon mempermasalahkan sejumlah pasal UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang diubah. Di antaranya, Pasal 81 angka 15, angka 
19, angka 25, angka 29, dan angka 44 UU Cipta Kerja. 

Dalam petitum, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa di antaranya memohon agar Pasal 81 
angka 15, 19 dan 29 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat. 

Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa memohon agar frasa "atau" pada Pasal 88D Ayat (2) 
dalam Pasal 81 angka 25 bertentangan dengan UUD 1945. 

2. Empat penggugat Kedua, uji materi dengan pemohon Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, 
Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito. 

Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 91/PUU-XVIII/2020. Dalam petitum, kelima 
pemohon memohonkan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU 
berdasarkan UUD 1945. 
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Sementara MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada 11 November 2020. 

3. Tiga penggugat Ketiga, pengujian formil dan materiil dengan pemohon Zakarias Horota; 
Agustinus R. Kambuaya; dan Elias Patege dengan nomor perkara 95/PUU-XVIII/2020. 

Dalam petitum, pemohon memohonkan agar majelis hakim menerima dan mengabulkan uji 
formil dan materi para pemohon untuk seluruhnya. 

Pemohon memohonkan agar Pasal 65 UU Cipta Kerja (tentang pelaksanaan perizinan pada sektor 
pendidikan yang dapat dilakukan melalui perizinan berusaha) bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Sedangkan MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada 11 November 2020. 
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kamijuga menuntut DPR untuk menerbitkan legislatif 
review terhadap UU No 1 1 Tahun 2020 dan melakukan kampanye/sosialisasi tentang isi Pasal 
UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh tanpa melakukan hoaks 
atau disinformasi 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jika ini terjadi, akan berakibat tidak ada kepastian 
pendapatan, akibat berlakunya upah murah 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia(KSPI) bersama buruh Indonesia akan mendaftarkan 
gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)UUNo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Demikian diungkapkan Presiden KSPI, Said Iqbal dalam siaran persnya. Selasa (3/11) menyikapi 
diberlakukan secara resmi Undang-Undang No 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja per tanggal 
2 November. 

 

BURUH MEMINTA UU CIPTA KERJA DIBATALKAN 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia akan mendaftarkan 
gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)UUNo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Demikian diungkapkan Presiden KSPI, Said Iqbal dalam siaran persnya. Selasa (3/11) menyikapi 
diberlakukan secara resmi Undang-Undang No 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja per tanggal 
2 November. 

Selain melakukan upaya konstitusional melalui jalur Mahkamah Konstitusi, sambungnya upaya 
lain untuk mendorong dibatalkan atau dicabut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tcntang Cipta 
Kerja ini dilanjutkan dengan aksi-aksi dan mogok kerja sesuai dengan hak konstitusional buruh 
yang diatur dalam undang-undang dan bersifat anti kekerasan. 
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"Kamijuga menuntut DPR untuk menerbitkan legislatif review terhadap UU No 11 Tahun 2020 
dan melakukan kampanye/sosialisasi tentang isi Pasal UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
yang merugikan kaum buruh tanpa melakukan hoaks atau disinformasi," ujar Said Iqbal. 

Sebelumnya, Said mengatakan setelah mempelajari isi undang-undang tersebut khususnya 
terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh. 

Menurut kajian dan analisa yang dilakukan KSPI secara cepat setelah menerima salinan UU No 
11 Tahun 2020 khususnya klaster ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang merugikan 
kaum buruh. 

Salah satunya, seperti berlakunya kembali sistem upah murah. 

Oleh karena itu KSPI meminta agar UMK harus tetap ada tanpa syarat dan UMSK serta UMSP 
tidak boleh dhilangkan. 

"Jika ini terjadi, akan berakibat tidak ada kepastian pendapatan, akibat berlakunya upah murah," 
ujarnya, (ldi) 

 



 

199 
 

 

 

  



 

200 
 

Judul TKI Asal Pati Dapat Tindak Kekerasan dari Majikan di Singapura 

Nama Media krjogja.com 

Newstrend Kasus PMI Sugiyem 

Halaman/URL https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/tki-asal-pati-dapat-tindak-
kekerasan-dari-majikan-di-singapura/ 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-11-04 09:11:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 
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Narasumber 

negative - KBRI di Singapura (None) Sejak 2019 Sugiyem kerap mendapat kekerasan fisik di 
kepala, wajah, telinga, punggung, tangan, bahkan mata dan bagian tubuh lainnya dari majikan 

 

Ringkasan 

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di di Singapura telah melayangkan surat ke 
Kementerian Luar Negeri Singapura atas laporan Sugiyem, TKI asal Pati yang menjadi korban 
pemukulan oleh majikannya. Ketika berpindah kerja di tempat terakhir, ia mengaku tidak bisa 
berkomunikasi karena ponselnya dipegang oleh sang majikan. 

 

TKI ASAL PATI DAPAT TINDAK KEKERASAN DARI MAJIKAN DI SINGAPURA 

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di di Singapura telah melayangkan surat ke 
Kementerian Luar Negeri Singapura atas laporan Sugiyem, TKI asal Pati yang menjadi korban 
pemukulan oleh majikannya. Ketika berpindah kerja di tempat terakhir, ia mengaku tidak bisa 
berkomunikasi karena ponselnya dipegang oleh sang majikan. 

Sugiyem dipulangkan ke Indonesia pada 23 Oktober 2020 oleh majikannya dalam kondisi sakit. 
Ia mengaku kerap mendapat kekerasan fisik selama bekerja. 

"Sejak 2019 Sugiyem kerap mendapat kekerasan fisik di kepala, wajah, telinga, punggung, 
tangan, bahkan mata dan bagian tubuh lainnya dari majikan," tulis pernyataan dari KBRI di 
Singapura. 

Akibat kekerasan yang diterima, ia kini mengalami masalah penglihatan dan pendengaran. KBRI 
telah melaporkan kekerasan yang dialami Sugiyem kepada instansi terkait di Singapura, seperti 
Kementerian Luar Negeri (MFA), Kementerian Tenaga Kerja (MOM), dan Singapore Police Force 
(SPF) agar kasus yang dialami Sugiyem dapat segera ditindaklanjuti. 

Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan resmi dari BP2MI Semarang, Jawa Tengah. 
Pihak KBRI sendiri sudah memastikan, bahwa alamat majikan yang disebutkan Sugiyem benar 
dan legal atau sudah sesuai ketentuan. (*). 
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Narasumber 

positive - Andayani Budi Lestari (Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan) 
Sinergi ini dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh badan usaha dan pekerjanya terlindungi 
terhadap akses layanan kesehatan dalam Program JKN-KIS. BPJS Kesehatan saat ini tengah 
fokus pada akurasi dan validasi data kepesertaan, baik dari sisi jumlah pekerja yang didaftarkan, 
juga termasuk akurasi data pendapatan sebagai dasar penghitungan iuran. Ini merupakan kerja 
sama strategis yang diharapkan dapat membantu mewujudkan hal tersebut 

 

Ringkasan 

BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) terkait integrasi 
data badan usaha dan pekerja di Indonesia. Integrasi data ini dilakukan antara aplikasi Wajib 
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (WLKP) milik Kemenaker dengan aplikasi 
Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha milik BPJS Kesehatan. 

 

BPJS KESEHATAN MAKSIMALKAN INTEGRASI DATA DENGAN KEMENAKER 

BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) terkait integrasi 
data badan usaha dan pekerja di Indonesia. Integrasi data ini dilakukan antara aplikasi Wajib 
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (WLKP) milik Kemenaker dengan aplikasi 
Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha milik BPJS Kesehatan. 

Sumber daya data yang ada dalam kedua aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan 
kepesertaan serta akurasi dan validasi data segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dari Badan 
Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS). 

"Sinergi ini dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh badan usaha dan pekerjanya 
terlindungi terhadap akses layanan kesehatan dalam Program JKN-KIS. BPJS Kesehatan saat ini 
tengah fokus pada akurasi dan validasi data kepesertaan, baik dari sisi jumlah pekerja yang 
didaftarkan, juga termasuk akurasi data pendapatan sebagai dasar penghitungan iuran. Ini 
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merupakan kerja sama strategis yang diharapkan dapat membantu mewujudkan hal tersebut," 
ujar Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari dalam 
keterangan resmi, Selasa (3/11). 

Andayani menyampaikan, berbagai upaya juga telah dilakukan BPJS Kesehatan dalam 
mengoptimalkan kepesertaan PPU Badan Usaha. Mulai dari melakukan canvassing pendaftaran 
yang ditujukan untuk badan usaha potensial atau badan usaha yang belum mendaftarkan 
seluruh pekerjanya menjadi semakin mudah melalui aktivitas door to door secara terstruktur, 
penegakan kepatuhan dengan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kejaksaan 
Tinggi di wilayah masing-masing. 

Penegakan kepatuhan dan hukum terhadap pemberi kerja tersebut dilakukan untuk memastikan 
pemberi kerja melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan meliputi kewajiban 
pendaftaran, melaporkan data secara lengkap dan benar serta membayar, memungut dan 
menyetorkan iuran. Hal ini menjadi fokus utama kerjasama yang diperkuat baik dari sisi 
kebijakan maupun pelaksanaannya, harapannya seluruh pekerja memperoleh perlindungan 
jaminan sosial sesuai dengan hak yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 

Selain itu juga dilakukan perluasan kanal pendaftaran badan usaha, baik itu melalui aplikasi New 
e-Dabu serta e-Dabu Mobile (aplikasi pendaftaran kepesertaan Program JKN-KIS untuk badan 
usaha), bekerjasama dengan unit-unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Online 
Single Submission serta sinergi dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga/Asosiasi Human 
Resource Development (HRD). (H-3). 
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Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pendaftaran gugatan judicial rcvicw Undang-Undang(UU) 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian 
pene-rimaan berkas perkara oleh KSPI dan KSPSI AGN 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 
(KSPSI) mempersoalkan sejumlah pasal dalam klaster ketenagakerjaan UU Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Pendaftaran gugatan judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara oleh KSPI 
dan KSPSI AGN," ujar Presiden KSPI Said Iqbal ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/11). 

 

SP GUGAT KLASTER KETENAGAKERJAAN UU CIPTAKER 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 
(KSPSI) mempersoalkan sejumlah pasal dalam klaster ketenagakerjaan UU Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Pendaftaran gugatan judicial review Undang-Undang(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara oleh KSPI 
dan KSPSI AGN," ujar Presiden KSPI Said Iqbal ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/11). 

KSPI di antaranya mempersoalkan sisipan Pasal 88C ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib 
menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan Pasal 88C ayat (2) yang menyebutkan gubemur 
dapat menetapkan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) dengan syarat tertentu. 

Penggunaan frasa "dapat" dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) didalilkan 
sangat merugikan buruh karena UMK menjadi tidak wajib. 



 

204 
 

Selanjutnya, UU Ciptaker disebut menghilangkan periode batas waktu kontrak yang terdapat di 
dalam Pasal 59 UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga dikhawatirkan 
pengusaha dapat mengontrak karyawan berulang-ulang tanpa kepastian pengangkatan sebagai 
pegawai tetap. 

Pemohon kemudian mempersoalkan pengurangan pesangon karyawan dari 32 bulan upah 
menjadi 29 bulan upah yang diatur dalam UU Cipta Kerja sehingga merugikan buruh. 

Hal lainnya yang disoroti buruh dari UU Nomor 11 Tahun 2020, kata Said Iqbal, adalah 
pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi mudah dengan hilangnya frasa "batal demi hukum" 
terhadap PHK yang belum memiliki penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial. 

Pemohon mengkhawatirkan dampak UU Ciptaker yang akan mempermudah tenaga kerja asing, 
khususnya profesi buruh kasar, masuk ke Indonesia. 

Sebelum KSPI, sejumlah kalangan telah mengajukan pengujian U U Ciptakermeski belum secara 
resmi diundangkan dan belum bernomor pada saat itu.(Ant) 
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BERITA FOTO - TENAGA KERJA 

TENAGA KERJA: Pekerja menyelesaikan pengerjaan konstruksi tiang pancang untuk jalur kereta 
pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Derwati, Bandung. Jawa Barat, Selasa (3/11). PT 
Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebutkan, tenaga kerja lokal yang mengerjakan 
konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 10.537orang atau lima kali lebih 
banyak dibandingkan Tenaga Kerja Asing (TKA). 
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Ringkasan 

PRESIDEN Joko Widodo, Senin (2/11) menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja. Undang-undang (UU) tersebut terdiri atas 15 bab dan 186 pasal yang 
termuat dalam 1 187 halaman. Dengan ditandatanganinya UU tersebut berarti telah resmi 
berlaku, sekaligus mengakhiri kontroversi, setidaknya soal jumlah halaman dan apa isinya. 

UU Ciptaker atau sebelumnya sering juga disebut Omnibus Law merupakan salah satu peraturan 
perundang-undangan yang banyak menimbulkan kontroversi. Kontroversi tidak hanya 
menyangkut isi tapi juga jumlah halaman. Sebelumnya beredar kabar yang menyebutkan draf 
UU tersebut yang diserahkan DPR RI kepada Sekretariat Negara (Setneg) berjumlah 812 
halaman. Di samping itu ada versi lain yang menyebutkan 900-an halaman. Dengan masuknya 
UU ini dalam Lembaran Negara (LN) berarti dari sisi jumlah halaman sudah terjawab. 

 

GUNAKAN JALUR KONSTITUSI 

PRESIDEN Joko Widodo, Senin (2/11) menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja. Undang-undang (UU) tersebut terdiri atas 15 bab dan 186 pasal yang 
termuat dalam 1 187 halaman. Dengan ditandatanganinya UU tersebut berarti telah resmi 
berlaku, sekaligus mengakhiri kontroversi, setidaknya soal jumlah halaman dan apa isinya. 

UU Ciptaker atau sebelumnya sering juga disebut Omnibus Law merupakan salah satu peraturan 
perundang-undangan yang banyak menimbulkan kontroversi. Kontroversi tidak hanya 
menyangkut isi tapi juga jumlah halaman. Sebelumnya beredar kabar yang menyebutkan draf 
UU tersebut yang diserahkan DPR RI kepada Sekretariat Negara (Setneg) berjumlah 812 
halaman. Di samping itu ada versi lain yang menyebutkan 900-an halaman. Dengan masuknya 
UU ini dalam Lembaran Negara (LN) berarti dari sisi jumlah halaman sudah terjawab. 

Namun dari sisi lain, UU yang mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup ini 
masih dipersoalkan berbagai kalangan terutama kaum buruh. Kaum buruh menilai UU ini 
merugikan mereka jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan sebelumnya yaitu UU Nomor 
13 
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Tahun 2003. Sejumlah pasal dinilai sarat dengan permasalahan dan kontroversial. Persoalan 
yang dianggap merugikan buruh yaitu aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu 
tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Dalam UU 13/2003 secara tegas diatur soal mengenai 
jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT. 
Sementara dalam UU Cipta Kerja pengaturannya belum jelas karena akan diatur lebih lanjut 
dalam peraturan pelaksananya. 

Hal lain yang dipersoalkan mengenai waktu istirahat dan pesangon. Waktu istirahat dan 
pesangon yang diatur dalam UU ini dianggap "merugikan" buruh jika dibanding dengan UU 
13/2003. Buruh ingin ketentuan-ketentuan yang dianggap merugikannya dibatalkan dan kembali 
kepada UU 13/2003. 

Persoalan lain yang dianggap sangat "mengganggu" bahkan sangat fatal terjadinya "salah ketik" 
terhadap beberapa pasal. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti (detik.com 3 November 2020), 
menemukan "kesalahan ketik" pada UU Cipta Kerja yaitu, Pasal 6. Pasal 6 merujuk kepada Pasal 
5 Ayat (1) huruf (a). Sementara Pasal Pasal 5 berdiri sendiri tanpa ayat dan huruf. Kesalahan 
lain yang ditemukan Bivitri pada halaman 757. Di halaman tersebut pada Ayat (5) merujuk Ayat 
(3) padahal harusnya Ayat (4). 

Menurut Bivitri, kesalahan ini fatal dan tidak bisa dianggap sepele. UU tidak bisa diimajinasikan 
"tahu sama tahu" ketika waktu dilaksanakan, melainkan harus sesuai dengan apa yang tertulis 
di UU. Terhadap kesalahan di Pasal 6 itu, tidak bisa lagi dilakukan perbaikan secara sembarangan 
seperti yang terjadi sebelum UU ini ditandatangani. Menurut Bivitri, kalau pemerintah ingin ada 
kepastian hukum agar pasal-pasal itu bisa dilaksanakan, bisa dengan cara mengeluarkan perppu. 

Jadi meski UU ini telah sah dan resmi berlaku namun masih banyak hal yang harus "dibereskan". 
Cara untuk mengatasi rasa ketidakpuasan buruh, perbaikan atas "kesalahan ketik" maupun 
persoalan lain, harusnya tetap ditempuh dengan jalur konstitusi yakni dengan menggugatnya ke 
Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak-pihak yang tidak puas terhadap UU Cipta Kerja ini bisa 
mengajukan judicial revieiv ke MK. Hindari cara-cara yang bisa menimbulkan aksi anarkis. 
Demonstrasi dalam negara demokrasi sah-sah saja dilakukan. Namun siapa yang bisa menjamin 
tidak terjadi aksi anarkis seperti yang baru terjadi baru-baru ini. Di samping itu unjuk rasa yang 
sudah pasti mengumpulkan massa dikhawatirkan menimbulkan kluster baru penyebaran Covid-
19. 

Yang pasti tujuan pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja cukup mulia. Kita hargai "niat baik" 
pemerintah ini. Sebuah kebijakan pasti tidak akan bisa memuaskan semua orang. Tidak ada 
sebuah kebijakan yang sempurna. Ketidaksempurnaan inilah yang harus diperbaiki namun 
caranya tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Judul Wakil Ketua DPRD DKI Setuju Anies Tetap Menaikkan UMP 2021, 
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negative - Mohamad Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta) Perusahaannya karena situasi 
pandemi punya untung besar wajar dong kalau itu. Karena kalau dia nggak naikin kasihan 
karyawannya 

negative - Mohamad Taufik (politikus Gerindra) Ada perusahaan yang produksi masker itu kan 
punya untung besar. Saya kira bagus begitu karena kalau nggak, nggak adil 

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) 
Memang secara detail akan kita susun SOP-nya seperti apa, kriteria nya seperti apa Ini kan masih 
jauh, masih dua bulan 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik setuju dengan langkah Gubernur Anies 
Baswedan yang tetap menaikkan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2021. 

Menurutnya kebijakan yang diambil Anies sangat adil bagi para pelaku usaha maupun 
pekerjaannya. 

Sebab menaikkan upah minimum sesuai aturan hanya diwajibkan bagi perusahaan yang tidak 
terdampak atau justru meraup untung di masa pandemi Covid-19. 

 

WAKIL KETUA DPRD DKI SETUJU ANIES TETAP MENAIKKAN UMP 2021, SANGAT 
ADIL BAGI PARA PELAKU USAHA 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik setuju dengan langkah Gubernur Anies 
Baswedan yang tetap menaikkan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2021. 
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Menurutnya kebijakan yang diambil Anies sangat adil bagi para pelaku usaha maupun 
pekerjaannya. 

Sebab menaikkan upah minimum sesuai aturan hanya diwajibkan bagi perusahaan yang tidak 
terdampak atau justru meraup untung di masa pandemi Covid-19. 

"Perusahaannya karena situasi pandemi punya untung besar wajar dong kalau itu. Karena kalau 
dia nggak naikin kasihan karyawannya," kata Taufik kepada wartawan, Selasa (3/11/2020). 

Perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan seperti pabrik pembuat masker, jadi salah satu 
contoh usaha yang justru meraup untung besar di masa pandemi Corona. 

Sebab, pemerintah telah menganjurkan masyarakatnya senantiasa menggunakan masker saat 
beraktivitas sehari-hari. Sehingga hal itu membuat produk masker banyak laku di pasaran. 

Sedangkan perusahaan yang merugi akibat pandemi Corona, tidak diwajibkan menaikkan UMP 
di tahun 2021 sesuai kebijakan Pemprov DKI. 

"Ada perusahaan yang produksi masker itu kan punya untung besar. Saya kira bagus begitu 
karena kalau nggak, nggak adil," tegas politikus Gerindra ini. 

Sebagai informasi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meneken Surat Edaran (SE) Nomor 
M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Dalam SE itu, Menaker memutuskan untuk tidak menaikan UMP tahun 2021, alias UMP tahun 
depan sama dengan tahun ini. 

Tapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan tetap menaikkan Upah Minimum 
Provinsi (UMP) tahun depan sebesar 3,27 persen menjadi Rp 4,4 juta. 

Kebijakan itu dibuat asimetris, yakni berlaku berdasarkan jenis usahanya dan dampak pandemi 
Covid-19 terhadap perekonomian perusahaan. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menuturkan 
sektor usaha yang diwajibkan menaikkan gaji karyawan tahun depan antara lain di bidang 
kesehatan, farmasi, jasa keuangan dan telekomunikasi. 

Adapun perusahaan yang mau dibebaskan dari aturan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 
di tahun 2021 harus membuat surat permohonan, lengkap dengan laporan keuangan satu tahun 
terakhir. 

Laporan keuangan itu dimaksudkan guna memperlihatkan apakah perusahaan tersebut merugi 
karena pandemi atau justru untung. 

Sementara bagi perusahaan yang tidak mengajukan permohonan, maka dianggap telah 
menyanggupi kenaikan upah sesuai aturan UMP DKI 2021. Lebih lanjut, Disnakertrans DKI 
nantinya akan membuat SOP terkait ketentuan itu. 

"Memang secara detail akan kita susun SOP-nya seperti apa, kriteria nya seperti apa Ini kan 
masih jauh, masih dua bulan," jelas Andri. 
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Narasumber 

neutral - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja) Kami kumpulkan dan 
hidupkan di batch 11 sesuai dengan Keputusan Komite Cipta Kerja. Gelombang 11 akan ditutup 
besok (hari ini, red) siang pukul 12.00 WIB 

 

Ringkasan 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11 akan ditutup Rabu (4/11/2020) hari ini pukul 12.00 
WIB. Oleh karenanya, segera daftar program Kartu Prakerja gelombang 11. Pastikan pendaftaran 
Kartu Prakerja gelombang 11 hanya dilakukan dengan login di www.prakerja.go.id, bukan di 
situs lain. 

 

SEGERA DAFTAR KARTU PRAKERJA GELOMBANG 11 DI WWW.PRAKERJA.GO.ID, 
DITUTUP HARI INI JAM 12 SIANG 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11 akan ditutup Rabu (4/11/2020) hari ini pukul 12.00 
WIB. Oleh karenanya, segera daftar program Kartu Prakerja gelombang 11. Pastikan pendaftaran 
Kartu Prakerja gelombang 11 hanya dilakukan dengan login di www.prakerja.go.id, bukan di 
situs lain. 

Diketahui, hingga Selasa (3/11/2020) kemarin, sudah ada 5,5 juta masyarakat yang melakukan 
pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11. Padahal kuota Kartu Prakerja gelombang 11 yang 
tersedia hampir 400 ribu orang. 

LOGIN www.prakerja.go.id untuk Daftar Kartu Prakerja Gelombang 11, Ini Panduan dan Syarat-
syaratnya Login www.prakerja.go.id untuk Daftar Kartu Prakerja Gelombang 11, Pendaftaran 
Ditutup Besok Siang Pembukaan pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 11 dilakukan 
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untuk memenuhi kuota lantaran banyak peserta dari gelombang 1 hingga 10 yang dicabut 
kepesertaannya. 

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari dikutip dari 
Kompas.com. 

"Kami kumpulkan dan hidupkan di batch 11 sesuai dengan Keputusan Komite Cipta Kerja. 
Gelombang 11 akan ditutup besok (hari ini, red) siang pukul 12.00 WIB," ujar Deni dalam video 
conference, Selasa (3/11/2020). 

Denni juga mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah pendaftaran Kartu Prakerja 
gelombang 11 akan menjadi pendaftaran Kartu Prakerja yang terakhir pada tahun ini. 

Sebab, sampai saat ini Manajemen Pelaksana Program (PMO) belum mendapatkan arahan lebih 
jauh dari Komite Cipta Kerja. 

Namun, Denni memastikan, program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2021. 

Ia meminta bagi masyarakat yang telah memasukkan data dan belum lolos sebagai penerima 
tahun ini, bisa mengikuti batch 1 di 2021. 

Sebelumnya, kepesertaan yang dicabut dari gelombang 1-10 berjumlah 382.868 orang. 

Mereka semua yang telah dicabut status kepesertaannya otomatis akan dimasukkan ke blacklist 
PMO. 

Akibatnya, mereka tidak bisa lagi mengikuti program Kartu Prakerja. 

Tata Cara Pendaftaran Kartu Prakerja Berikut tata cara pendaftaran Kartu Prakerja yang 
Tribunnews.com kutip dari halaman frequently asked questions (FAQ) prakerja.go.id:  

1. Membuat akun Prakerja - Masuk ke situs www.prakerja.go.id - Pilih menu Daftar Sekarang - 
Masukan nama lengkap, alamat email, dan kata sandi baru - Cek email masuk dari akun Prakerja 
dan ikuti petunjuk untuk konfirmasi akun email - Setelah konfirmasi akun email berhasil, kembali 
ke situs Prakerja 2. Pendaftaran Kartu Prakerja - Setelah berhasil daftar akun dan login, Anda 
akan masuk ke dashboard akun. 

- Pada bagian verifikasi KTP, isi NIK, nomor KK dan tanggal lahir Anda sesuai yang tertera di 
KTP, lalu klik Berikutnya. 

- Lengkapi data diri dan unggah foto KTP - Lakukan verifikasi nomor handphone - Klik Kirim - 
Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke No HP Anda. Klik Verifikasi. 

- Selanjutnya, isi Pernyataan Pendaftar - Isi sampai selesai, jika sudah selesai klik Oke. 

- Berikutnya, Anda wajib melakukan Tes Motivasi & Kemampuan Dasar - Klik Mulai Tes Sekarang 
- Setelah mengisi tes, hasil tes akan dievaluasi. Mohon menunggu sekitar 5 menit. Jika setelah 
5 menit belum ada perubahan, silahkan klik tombol Refresh. 

- Pendaftaran Anda sedikit lagi selesai dan Anda tinggal ikut seleksi Gelombang. Pilih Gelombang 
yang Anda inginkan disesuaikan dengan domisili kamu, lalu klik Gabung - Selanjutnya akan 
muncul konfirmasi pilihan Gelombang kamu. Bila sudah sesuai, klik Ya, Gabung - Setelah mengisi 
Gelombang, akan muncul Persetujuan Kartu Prakerja yang berisi beberapa pernyataan. Anda 
harus klik Saya menyetujui untuk dapat lanjut ke tahap berikutnya. 

- Tahap pendaftaran Selesai - Selanjutnya Anda akan menerima notifikasi apakah Anda lolos 
melalui SMS setelah penutupan Gelombang. 
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Syarat utama Berikut 3 syarat utama mendaftar Kartu Prakerja, dilansir laman prakerja.go.id: 1. 
WNI 2. Minimal berusia 18 tahun 3. Sedang tidak menempuh pendidikan formal Untuk diketahui, 
Kartu Prakerja merupakan bantuan pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki 
atau meningkatkan keterampilannya. 

Dilansir laman resmi Kartu Prakerja, program ini tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari 
pekerjaan, namun juga buruh, karyawan, dan pegawai. 

Semua WNI berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar. 

Manfaat Kartu Prakerja  

1. Pelatihan Anda dapat mengikuti pelatihan dan bayar menggunakan Kartu prakerja baik online 
maupun offline. 

2. Sertifikat Pelatihan Mendapat sertifikat pelatihan yang diakui baik pelatihan yang online 
ataupun offline. 

3. Insentif Setiap peserta akan mendapat bantuan sebesar Rp 3.550.000. 

Insentif tersebut meliputi biaya bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif paska pelatihan Rp 
600.000 per bulan selama empat bulan. 

Kemudian, insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000. 
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Judul UU Cipta Kerja Resmi Diteken, Pengusaha: Sudah, Jangan Ribut Lagi 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/219062/34/uu-cipta-kerja-resmi-
diteken-pengusaha-sudah-jangan-ribut-lagi-1604445077 

Jurnalis Suparjo Ramalan 

Tanggal 2020-11-04 08:18:00 

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 

negative - Ahmad Wijaya (Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin)) 
Implementasi semua UU itu semua sudah tercatat sebagai pelaksana, jadi buat kita adalah 
payung hukum, selama tidak ada perselisihan berarti tidak ada masalah. Selama ada perselisihan 
kembali lagi kan ke pasal musyawarah mufakat. Ini nggak usah diributkan, ini kan payung 
hukum. Setiap negara juga punya payung hukum 

 

Ringkasan 

Undang-Undang (UU) Omnibus Law baru saja ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai 
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, implementasi terhadap beleid 
itu segera dilakukan. 

Seperti diketahui, presiden Jokowi baru saja meneken UU Cipta Kerja pada Senin (2/11), malam. 
Maka, Omnibus Law menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

 

UU CIPTA KERJA RESMI DITEKEN, PENGUSAHA: SUDAH, JANGAN RIBUT LAGI 

Undang-Undang (UU) Omnibus Law baru saja ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai 
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, implementasi terhadap beleid 
itu segera dilakukan. 

Seperti diketahui, presiden Jokowi baru saja meneken UU Cipta Kerja pada Senin (2/11), malam. 
Maka, Omnibus Law menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Penetapan UU tersebut menjadi angin segar bagi kalangan pengusaha. Ketua Koordinator Gas 
Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ahmad Wijaya pum mengapresiasi langkah 
pemerintah Jokowi. 

  Dia menyebut, payung hukum yang mengatur 11 klaster, satu diantaranya adalah klaster 
ketenagakerjaan siap diimplementasikan sejumlah pengusaha. 
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Oleh karena itu, dia menghimbau agar tidak ada lagi keributan ihwal penolakan Omnibus Law. 
Karena itu, implementasi semua pasal termaktub dalam Cipta Kerja harus dilakukan baik buruh 
maupun manajemen perseroan. 

"Implementasi semua UU itu semua sudah tercatat sebagai pelaksana, jadi buat kita adalah 
payung hukum, selama tidak ada perselisihan berarti tidak ada masalah. Selama ada perselisihan 
kembali lagi kan ke pasal musyawarah mufakat. Ini nggak usah diributkan, ini kan payung 
hukum. Setiap negara juga punya payung hukum," ujar Ahmad saat dihubungi MNC News Portal, 
Selasa (3/11/2020). 

( Lihat juga grafis: Ada Typo di UU Cipta Kerja, Ini Langkah yang Bisa Diambil ). 

 

 

 

 

  



 

216 
 

Judul Menimbang Untung Rugi Kebijakan UMP 2021 Bagi Ekonomi RI 

Nama Media cnnindonesia.com 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201104071347-92-
565610/menimbang-untung-rugi-kebijakan-ump-2021-bagi-ekonomi-ri 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-11-04 08:16:00 

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 

negative - Ridwan Kamil (None) Jadi kalau upah dinaikkan, kami khawatir perusahaan akan 
mem-PHK lagi dan yang dirugikan kan buruh juga 

neutral - Anies Baswedan (None) Intinya adalah Jakarta ingin adil. Jika, UMP tidak dinaikkan, 
maka usaha-usaha yang tumbuh berkembang selama pandemi, manfaatnya tidak dirasakan oleh 
buruh, karena pekerjanya di sana merasakan pertumbuhan 

positive - Anies Baswedan (Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Secara rill SK UMP 
Jatim 2021 tersebut tidak memberikan asas kemanfaatan, karena saat ini UMK terendah di Jatim 
2020 sudah mencapai angka sebesar Rp1,9 juta 

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kami dari Apindo menyesalkan dalam arti 
tidak diperhatikan hal-hal yang sebetulnya mendasari itu. Ini yang paling dasar, dasar acuan 
untuk menentukan angka, jadi ini yang tentunya menjadi kontradiktif dengan kondisi yang ada 

neutral - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom CORE Indonesia) UMP beda itu wajar, tapi yang 
dipertanyakan, kenapa pemerintah pusat dari awal tetapkan UMP tetap padahal pertumbuhan 
ekonomi (2021) diproyeksi meningkat? Seharusnya beriringan karena ada keyakinan perusahaan 
bisa bangkit pada tahun depan 

negative - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom CORE Indonesia) Dampak UMP berbeda-beda terhadap 
PHK tidak secara langsung. Kalau ekonomi naik, masih bisa tidak terjadi PHK 

negative - Bhima Yudhistira (Ekonom INDEF) Kalau inflasi naik tapi upah minimumnya tidak, 
daya beli pekerja rentan bisa anjlok 

neutral - Bhima Yudhistira (Ekonom INDEF) Masalah utama pada rendahnya belanja jaminan 
sosial dari PDB, tetap harus didorong kenaikan upah minimum 
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Ringkasan 

Sejumlah kalangan menilai kebijakan UMP 2021, baik yang naik atau tidak naik memiliki dampak 
dan konsekuensi, salah satunya daya beli yang melemah. 

 

MENIMBANG UNTUNG RUGI KEBIJAKAN UMP 2021 BAGI EKONOMI RI 

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan 
Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2021. Artinya, upah minimum pada tahun depan akan sama 
dengan 2020 ini. 

Ia menambahkan keputusan itu diambil dengan pertimbangannya, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia akan minus dihantam resesi karena tertekan pandemi virus corona atau covid-19. 
Kendati begitu, kebijakan itu tak sepenuhnya diikuti daerah. 

Beberapa pemimpin daerah seperti, Jawa Barat, Banten, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, 
Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, hingga Papua memang mengikuti 
kebijakan Kemenaker dengan tidak menaikkan UMP pada 2021. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berdalih kebijakan itu diambil demi mencegah pemutusan 
hubungan kerja (PHK). Pasalnya, industri di daerahnya banyak yang terdampak pandemi corona. 

Ia takut menaikkan UMP akan menekan perusahaan dan ujungnya bisa berdampak ke PHK 
pekerja. 

"Jadi kalau upah dinaikkan, kami khawatir perusahaan akan mem-PHK lagi dan yang dirugikan 
kan buruh juga," ujar Emil, sapaan akrabnya, beberapa waktu lalu. 

Namun, beberapa daerah lainnya, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, 
hingga Sulawesi Selatan, memilih menaikkan UMP, meski kenaikannya tidak setinggi tahun 
sebelumnya. Kenaikan upah berada di rentang 2 persen sampai 5,65 persen. 

"Intinya adalah Jakarta ingin adil. Jika, UMP tidak dinaikkan, maka usaha-usaha yang tumbuh 
berkembang selama pandemi, manfaatnya tidak dirasakan oleh buruh, karena pekerjanya di 
sana merasakan pertumbuhan," ucap Anies. 

Sedangkan provinsi lain, belum menetapkan UMP-nya, seperti Sulawesi Utara, Bengkulu, 
Gorontalo, dan Maluku Utara. Keputusan yang berbeda-beda kemudian menimbulkan reaksi di 
berbagai kalangan. 

Para pekerja atau buruh yang UMP-nya tidak naik, protes. UMP yang naik juga diprotes, karena 
dianggap kekecilan kenaikannya. 

"Secara rill SK UMP Jatim 2021 tersebut tidak memberikan asas kemanfaatan, karena saat ini 
UMK terendah di Jatim 2020 sudah mencapai angka sebesar Rp1,9 juta," ungkap Sekretaris 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Jazuli. 

Sementara para pengusaha melihat hal ini bisa menimbulkan masalah baru karena kebijakan itu 
kontradiktif dengan kondisi dunia usaha saat ini. Apalagi, pertumbuhan ekonomi juga akan 
minus. 

Dengan alasan itu, pengusaha menyatakan seharusnya upah justru turun. 
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"Kami dari Apindo menyesalkan dalam arti tidak diperhatikan hal-hal yang sebetulnya mendasari 
itu. Ini yang paling dasar, dasar acuan untuk menentukan angka, jadi ini yang tentunya menjadi 
kontradiktif dengan kondisi yang ada," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani. 

Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perbedaan keputusan 
daerah dalam penetapan UMP sejatinya sah-sah saja. 

Sebab, daerah memang memiliki pertimbangan dinamika ekonomi di wilayah mereka ketika 
pandemi merebak. Di sisi lain, selama ini besaran UMP juga sudah berbeda-beda di masing-
masing provinsi di Indonesia. 

Namun, Yusuf mengatakan akar masalah UMP 2021 sebenarnya bukan berasal dari keputusan 
daerah yang berbeda-beda. Apalagi, DKI Jakarta yang menerapkan kenaikan secara asimetris 
berdasarkan terdampak atau tidaknya perusahaan tersebut. 

Masalah katanya, justru berasal dari pemerintah pusat. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia pada 2020 memang akan minus. 

Padahal, itu digunakan sebagai penentu perhitungan upah tahun depan. Di tengah kondisi itu, 
pemerintah berkeyakinan ekonomi Tanah Air akan melesat tinggi pada 2021. 

Pemerintah pun sudah membidik angka pertumbuhan positif 5 persen pada tahun depan. 

"UMP beda itu wajar, tapi yang dipertanyakan, kenapa pemerintah pusat dari awal tetapkan UMP 
tetap padahal pertumbuhan ekonomi (2021) diproyeksi meningkat? Seharusnya beriringan 
karena ada keyakinan perusahaan bisa bangkit pada tahun depan," tutur Yusuf kepada 
CNNIndonesia.com, Selasa (3/11). 

Yusuf mengatakan bila ingin lebih adil, menurutnya, penentuan UMP 2021 ditetapkan 
berdasarkan sektor yang terdampak atau tidak, seperti kebijakan asimetris yang diberlakukan 
DKI Jakarta. Menurutnya, memang sulit menyamaratakan ketentuan upah di tengah naik 
turunnya industri akibat pandemi. 

Ia memberi contoh di bidang industri manufaktur. Memang, di satu sisi industri manufaktur 
farmasi meningkat permintaan produknya selama corona. 

Tapi, itu semua tidak terjadi pada industri manufaktur sektor otomotif yang justru mengalami 
penurunan permintaan karena daya beli masyarakat sedang tertekan corona. 

Begitu juga dengan sektor jasa. Di saat pandemi, jasa transportasi loyo. 

Tapi di sisi lain, jasa informasi dan komunikasi tumbuh pesat karena kebutuhan akses digital 
meningkat. 

Ia mengakui UMP yang asimetris nantinya akan mempengaruhi besaran kontribusi ekonomi dari 
masing-masing sektor. Saat ini memang kontribusinya juga bervariasi. Tapi nanti bisa lebih 
signifikan perubahan kontribusinya. 

Di sisi lain, kenaikan upah yang asimetris sebenarnya tetap berpotensi memunculkan gelombang 
PHK karena perusahaan yang tidak mampu menaikkan gaji pekerja atau buruhnya, tentu akan 
lebih memilih untuk melakukan efisiensi karyawan. Hanya saja, dampak UMP dan PHK tidak 
selalu berbanding lurus. 

Sebab, ada pertimbangan dinamika ekonomi tahun depan. "Dampak UMP berbeda-beda 
terhadap PHK tidak secara langsung. Kalau ekonomi naik, masih bisa tidak terjadi PHK," jelasnya. 
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Sementara Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai secara umum UMP 2021 yang tak naik akan 
melemahkan daya beli masyarakat. Khususnya buruh yang bekerja di sektor paling terdampak 
pandemi. 

Mereka ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga karena sudah sektor industrinya terpukul 
dan berdampak ke ekonomi pekerja, kini ditambah lagi dengan potensi penurunan daya beli 
karena upah tidak akan naik. Kondisi ini akan lebih terasa ketika harga bahan kebutuhan sehari-
hari naik alias inflasi seiring pemulihan ekonomi. 

"Kalau inflasi naik tapi upah minimumnya tidak, daya beli pekerja rentan bisa anjlok," ucap 
Bhima. 

Maka dari itu, pemerintah pusat dan daerah perlu menyiapkan kebijakan lanjutan di penetapan 
ini. Utamanya, kebijakan perlindungan sosial melalui bansos. 

Masalahnya, pemberian bansos yang tinggi pun tidak akan memberi dampak ekonomi yang sama 
dengan UMP yang tak naik. "Masalah utama pada rendahnya belanja jaminan sosial dari PDB, 
tetap harus didorong kenaikan upah minimum," tandasnya. 

(agt) window. 
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Judul Perusahaan DKI yang Terdampak Covid-19 Bisa Ajukan Penyesuaian 
UMP 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/358138-perusahaan-dki-yang-
terdampak-covid-19-bisa-ajukan-penyesuaian-ump 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2020-11-04 08:08:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Andri Yansyah (KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)) Iya 
sudah bisa mengajukan. Kemarin kan kami sudah melakukan sosialisasi terhadap Kadin dan 
Apindo, nanti dari Hippindo juga kita lakukan. Pengelola mal juga kita lakukan sosialisasi, sama 
seperti kita lakukan sosialisasi kepada media. Jadi, jangan menunggu, kalau menunggu lama 
nanti, numpuk. Biar kita nyicil, kan jumlah perusahaan di Jakarta banyak 

negative - Andri Yansyah (KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)) Kalau 
nunggu di akhir kan agak repot. Kita sulit melakukan penelitian mendalam. Kalau sudah ada 
sudah bisa mulai dia mengajukan permohonan 

negative - Andri Yansyah (KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)) Tetapi 
kalau ada perusahaan yang mengajukan akan kita lihat. Karena ada beberapa sektor usaha yang 
bisa dikatakan terdampak dan bisa dikatakan tidak terdampak. Kalau yang tidak terdampak itu 
baru pembahasan kita menunggu kriteria itu selesai kita bahas 

positive - Andri Yansyah (KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)) Kalau 
sektor-sektor itu yang mengajukan permohonan, itu kita bisa lakukan persetujuan. Jadi, kita 
tidak boleh terpaku pada sektor yang memang perlu pembahasan, diskusi dan melihat laporan 
(keuangannya), jangan terpaku ke situ. Kita selesaikan saja sektor-sektor usaha yang terdampak 

negative - Andri Yansyah (KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)) 
Contoh, kesehatan. Memang ada rumah sakit, faktanya dia sepi. Tetapi banyak juga rumah sakit 
yang ramai. Kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Jadi, ada sektor-sektor yang memang kita 
perlu melakukan penelitian lebih mendalam sehingga kita dapat memutuskan apakah terdampak 
atau tidak terdampak 

neutral - Andri Yansyah (KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)) 
Berartikan mereka masih mempekerjakan pekerjanya di atas 50%. Itu kan bisa kita lakukan, kita 
bisa putuskan permohonannya kita tidak kita setujui 
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Ringkasan 

KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Andri Yansyah mengatakan 
perusahaan terdampak covid-19 sudah bisa mengajukan permohonan penyesuaian Upah 
Minimum Provinsi (UMP) 2021. Penyesuaian itu berupa tidak menaikkan UMP 2021 karena 
perusahaan mengalami masalah keuangan akibat pandemi covid-19. 

Hal itu dilakukan menyusul adanya kebijakan asimetris yang dikeluarkan Gubernur Anies 
Baswedan terkait penaikkan UMP 2021 sebesar 3,27%. Bagi sektor usaha terdampak covid-19 
bisa mengajukan penetapan UMP sama dengan UMP 2020 jika usaha mereka anjlok karena 
pandemi. 

 

PERUSAHAAN DKI YANG TERDAMPAK COVID-19 BISA AJUKAN PENYESUAIAN UMP 

KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Andri Yansyah mengatakan 
perusahaan terdampak covid-19 sudah bisa mengajukan permohonan penyesuaian Upah 
Minimum Provinsi (UMP) 2021. Penyesuaian itu berupa tidak menaikkan UMP 2021 karena 
perusahaan mengalami masalah keuangan akibat pandemi covid-19. 

Hal itu dilakukan menyusul adanya kebijakan asimetris yang dikeluarkan Gubernur Anies 
Baswedan terkait penaikkan UMP 2021 sebesar 3,27%. Bagi sektor usaha terdampak covid-19 
bisa mengajukan penetapan UMP sama dengan UMP 2020 jika usaha mereka anjlok karena 
pandemi. 

"Iya sudah bisa mengajukan. Kemarin kan kami sudah melakukan sosialisasi terhadap Kadin dan 
Apindo, nanti dari Hippindo juga kita lakukan. Pengelola mal juga kita lakukan sosialisasi, sama 
seperti kita lakukan sosialisasi kepada media. Jadi, jangan menunggu, kalau menunggu lama 
nanti, numpuk. Biar kita nyicil, kan jumlah perusahaan di Jakarta banyak," kata Andri saat 
dihubungi, Selasa (3/11) malam. 

"Kalau nunggu di akhir kan agak repot. Kita sulit melakukan penelitian mendalam. Kalau sudah 
ada sudah bisa mulai dia mengajukan permohonan," tegasnya. 

Pihaknya kini, bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS), dan para 
pakar serta akademisi sedang menyusun kriteria dan konsep atau template bentuk laporan 
termasuk juga SK Kepala Dinas. 

Namun, perusahaan tetap bisa mengajukan permohonan saat ini meski kriteria perusahaan 
tersebut belum dikeluarkan. Terutama pada sektor usaha yang memang sudah diketahui 
terdampak covid-19. Seperti sektor pariwisata, hotel, dan mal. 

"Tetapi kalau ada perusahaan yang mengajukan akan kita lihat. Karena ada beberapa sektor 
usaha yang bisa dikatakan terdampak dan bisa dikatakan tidak terdampak. Kalau yang tidak 
terdampak itu baru pembahasan kita menunggu kriteria itu selesai kita bahas," ungkapnya. 

Lebih lanjut ia menjelaskan, sektor usaha seperti, mal, properti, industri pariwisata, hotel, tempat 
pengelola pertemuan, pengelola kegiatan olahraga dinilainya sudah jelas terdampak covid-19. 
Sehingga jika perusahaan di sektor ini melakukan permohonan penyesuaian UMP 2021 sudah 
pasti akan diberikan izin. 

"Kalau sektor-sektor itu yang mengajukan permohonan, itu kita bisa lakukan persetujuan. Jadi, 
kita tidak boleh terpaku pada sektor yang memang perlu pembahasan, diskusi dan melihat 
laporan (keuangannya), jangan terpaku ke situ. Kita selesaikan saja sektor-sektor usaha yang 
terdampak," paparnya. 
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Adapun sektor usaha yang harus melakukan pendalaman data misalnya pada sektor kesehatan. 
Karena memang secara garis besar sektor usaha ini lewat rumah sakit dinilainya ramai. Namun, 
di lapangan, ada pula rumah sakit yang sepi. Maka peluang penyesuaian UMP 2021 tetap 
dilakukan. 

"Contoh, kesehatan. Memang ada rumah sakit, faktanya dia sepi. Tetapi banyak juga rumah 
sakit yang ramai. Kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Jadi, ada sektor-sektor yang memang 
kita perlu melakukan penelitian lebih mendalam sehingga kita dapat memutuskan apakah 
terdampak atau tidak terdampak," ucapnya. 

Selain itu, ada juga suatu perusahaan, yang curang yang ditemukan pada saat melakukan 
pengawasan PSBB. Perusahaan ini masih kucing-kucingan karena dia masih mempekerjakan 
pekerjanya di atas 50%. Berarti produksinya masih tetap berjalan. 

"Berartikan mereka masih mempekerjakan pekerjanya di atas 50%. Itu kan bisa kita lakukan, 
kita bisa putuskan permohonannya kita tidak kita setujui," pungkasnya. (OL-1). 
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