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Newstrend Ketenagakerjaan 

6 APRIL 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 
Menaker: Ada Sanksi Administratif Perusahaan tak 
Bayar THR 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Tunjangan hari raya (THR) merupakan kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan 

kepada para pekerja dan merupakan pendapatan non-upah menjelang hari raya 

keagamaan. Pemerintah akan mengenakan sanksi bagi pengusaha atau perusahaan 

yang tidak melaksanakan kewajiban membayar THR. 

Hingga saat ini, pemerintah masih menunggu laporan tim kerja Dewan Pengupahan 

Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional sebelum menyusun serta mengesahkan 

ketentuan skema pembayaran tunjangan hari raya bagi pekerja saat pandemi Covid-19. 

Setelah itu akan baru diambil langkah-langkah tertentu serta dikeluarkan ketentuan 

melalui surat edaran kepada pengusaha. 

Seluruh laporan pengaduan terkait dengan pembayaran THR pada 2020 sudah 

ditindaklanjuti oleh jajaran Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi dan kabupaten serta kota 

danb menjadi bahan evaluasi untuk skema pembayaran THR pada tahun 2021 ini.   
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Judul Ini Respons Menaker Soal Aksi Buruh Tolak Omnibus Law Pekan Depan 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2021/04/06/080407478/ini-respons-
menaker-soal-aksi-buruh-tolak-omnibus-law-pekan-depan 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-04-06 08:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kalau ingin memberikan masukan, kami 
sangat terbuka. Dan selama ini kami juga sudah biasa dari teman-teman serikat pekerja 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan ke Mahkamah 
Konstitusi sebagai simbol penolakan omnibus law. Serta di daerah-daerah ada perwakilan yang 
ke kantor gubernur, bupati, atau walikota di daerahnya masing-masing 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Aksi ini tentu memgikuti perintah satgas Covid-19. Kita tidak 
akan melanggar ketentuan Satgas dan aparat kemanan 

 

Ringkasan 

Rencana aksi besar-besaran para buruh menolak omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja pada 12 April 2021 mendapat tanggapan dari Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah. Ida mengimbau para buruh tak harus turun ke jalan untuk menyalurkan 
aspirasinya. 

 

INI RESPONS MENAKER SOAL AKSI BURUH TOLAK OMNIBUS LAW PEKAN DEPAN 

Rencana aksi besar-besaran para buruh menolak omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja pada 12 April 2021 mendapat tanggapan dari Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah. Ida mengimbau para buruh tak harus turun ke jalan untuk menyalurkan 
aspirasinya. 

"Kalau ingin memberikan masukan, kami sangat terbuka. Dan selama ini kami juga sudah biasa 
dari teman-teman serikat pekerja," katanya usai membuka acara Munas II FKSPN di Hotel Grasia 
Semarang, Senin (5/4/2021). 

Apalagi, tambah Ida, saat ini pandemi corona masih belum selesai. Kerumunan saat aksi 
berpotensi menyebabkan penyebaran virus Covid-19. 
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Seperti diberitakan sebelumnya, rencana aksi tolak ombinus law UU Cipta kerja digulirkan oleh 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. 

Menurutnya, aksi itu tak hanya dilakukan di DKI Jakarta, tetapi tersebar di 20 provinsi dan lebih 
dari 150 kabupaten/kota. Secara rinci aksi tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, 
Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, 
Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

"Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol penolakan 
omnibus law. Serta di daerah-daerah ada perwakilan yang ke kantor gubernur, bupati, atau 
walikota di daerahnya masing-masing," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Senin 
(5/4/2021). 

Said menjelaskan, para buruh menuntut Mahkamah Konstitusi mencabut UU 11/2020 tentang 
Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan. 

Selain itu, meminta pemerintah memastikan pengusaha membayarkan Tunjangan Hari Raya 
(THR) kepada pekerja secara penuh atau tidak di cicil pada tahun ini. Said juga menegaskan, 
selama aksi para buruh akan menaati protokol kesehatan sesuai yang ditentukan Satuan Tugas 
(Satgas) Penanganan Covid-19. 

Dirinya juga berencana akan melakukan tes rapid antigen terlebih dulu guna mencegah 
penyebaran Covid-19. "Aksi ini tentu memgikuti perintah satgas Covid-19. Kita tidak akan 
melanggar ketentuan Satgas dan aparat kemanan," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Senin 
(5/4/2021). 

(Penulis : Kontributor Semarang, Riska Farasonalia: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Khairina, 
Dani Prabowo). 
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Judul Mekanisme Pembayaran THR 2021 Masih Dibahas 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1017105/mekanisme-
pembayaran-thr-2021-masih-dibahas 

Jurnalis iman 

Tanggal 2021-04-06 07:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa skema pembayaran 
Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan 
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). 

 

MEKANISME PEMBAYARAN THR 2021 MASIH DIBAHAS 

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa skema pembayaran 
Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan 
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). 

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya 
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan 
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Menaker Ida usai menghadiri 
Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di 
Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021) dalam siaran persnya. 

Menaker Ida menjelaskan, pembahasan dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional. 
Lembaga ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. "Tripartit Nasional ini 
memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR," 
jelas Menaker Ida. 

Pembahasan pun dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan 
Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik. 

"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. 
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida. 

Menaker Ida menambahkan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala 
sejak terjadinya pandemi COVID-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban 
pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan. 
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Untuk itu, Menaker Ida menegaskan bahwa pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai 
pihak. "Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha 
yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada 
saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan," terangnya. 

Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Menaker Ida 
menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah 
ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ Kota. 

"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi. Pada waktu itu lebih banyak soal 
pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan 
penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. 
Semuanya sudah ditindak lanjuti," kata Menaker Ida. (foto: humas Kemnaker). 
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Judul Di DIY Selalu Muncul Permasalahan Tenaga Kerja 

Nama Media Kedaulatan Rakyat 

Newstrend Sinergi Pemda DIY dan BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Ria 

Tanggal 2021-04-06 06:51:00 

Ukuran 239x81mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 13.145.000 

News Value Rp 39.435.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Sri Paduka Paku Alam X (Wakil Gubernur DIY) 'Terkait ketenagakerjaan tidak lepas 
dari kondisi geografis. Walaupun wilayah kami kedi, soal ketenagakerjaan tetap ada masalah, 
justru malah dinamis. Karena itu kami siap melakukan kolaborasi, karena kami yakin tidak bisa 
sendirian mengatasinya," 

 

Ringkasan 

Pemda DIY siap bersinergi dan berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena sebagai 
daerah setingkat provinsi, meskipun memiliki wilayah yang kedi tetapi persoalan 
ketenagakerjaan selalu muncul. Selain itu terkait ketenagakerjaan, keterbatasan wilayah DIY 
berpengaruh pada skala usaha yang ada. 

 

DI DIY SELALU MUNCUL PERMASALAHAN TENAGA KERJA 

YOGYAl (KR) - Pemda DIY siap bersinergi dan berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. 
Karena sebagai daerah setingkat provinsi, meskipun memiliki wilayah yang kedi tetapi persoalan 
ketenagakerjaan selalu muncul. Selain itu terkait ketenagakerjaan, keterbatasan wilayah DIY 
berpengaruh pada skala usaha yang ada. 

Terkait ketenagakerjaan tidak lepas dari kondisi geografis. Walaupun wilayah kami kedi, soal 
ketenagakerjaan tetap ada masalah, justru malah dinamis. Karena itu kami siap melakukan 
kolaborasi, karena kami yakin tidak bisa sendirian mengatasinya," kata Wakil Gubernur DIY, Sri 
Paduka Paku Alam X saat menerima audiensi Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Asep 
Rahmat Suwandha di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Senin (5/4). 

Dikatakan, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa persaingan semakin ketat. Kondisi itu menjadikan 
kesempatan kerja di DIY sangat terbatas. Bahkan dari data penilaian yang dilakukan oleh 
pemerintah pusat, produktivitas ketenagakerjaan di DIY dinilai sangat rendah. Hal ini 
dikarenakan persentase self em-ployed lebih banyak dibandingkan pekerja formaL 
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"Kami tentu berharap, mudah-mudahan persoalan yang ada walau kecil, bisa teratasi dengan 
baik dan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itu, yang menjadi ide atau pemikiran 
dari BPJS Ketenagakerjaan, kita siap membantu. Itu semua pasti akan membawa manfaat, bagi 
kami," ungkap Wagub. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat 
Suwandha mengungkapkan kedatangannya kali ini selain bersilaturahmi, juga memperkenalkan 
diri sebagai Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang baru. Menurutnya, optimalisasi 
penyelenggaraan jaminan ketenagakerjaan perlu mendapat pula dukungan dari pemerintah 
daerah 

"Kami berharap kolaborasi dan sinergi dengan Pemda DIY ke depannya bisa lebih intens lagi. 
Apalagi kami sudah mulai masuk ke sektor informal, dan Yogya memiliki cukup banyak jumlah 
pekerja di sektor informal," jelasnya. 

Dikatakan Asep, masuknya BPJS Ketenagakerjaan ke sektor informal bertujuan agar seluruh 
angkatan kerja tercover jaminan kecelakaan kerja maupun kematian (Ria)-d 
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Judul Buruh di 1.000 Pabrik Mau Aksi Besar-besaran, Menaker Buka Suara 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/buruh-di-1-000-pabrik-mau-
aksi-besar-besaran-menaker-buka-suara-1vUv2LkyTtC 

Jurnalis kumparan 

Tanggal 2021-04-06 06:35:00 

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 - Said Iqbal (ketua KSPI) Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, meminta hakim 
Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan, mencabut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
khususnya klaster ketenagakerjaan 

positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Dan ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha wabil 
khusus pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR tahun 2021 ini secara penuh dan 
tidak dicicil 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya belum dengar (rencana demo buruh). 
Saya kira ini kan pandemi belum selesai, saya kira semua harus mengurangi kumpul masa dalam 
jumlah besar dan tetap mengikuti prokes 

 

Ringkasan 

Aksi besar-besaran bakal digelar tanggal 12 April atau menjelang bulan Ramadhan tiba. Aksi 
tersebut salah satunya meminta perusahaan membayar THR secara penuh atau tidak dicicil. 
Rencana aksi tersebut tak lama kemudian langsung ditanggapi oleh Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan aksi 
tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta saja. Menurut dia, aksi itu akan melibatkan puluhan 
ribu buruh dari 1.000 perusahaan yang tersebar di Indonesia. 

 

BURUH DI 1.000 PABRIK MAU AKSI BESAR-BESARAN, MENAKER BUKA SUARA 

Aksi besar-besaran bakal digelar tanggal 12 April atau menjelang bulan Ramadhan tiba. Aksi 
tersebut salah satunya meminta perusahaan membayar THR secara penuh atau tidak dicicil. 

Rencana aksi tersebut tak lama kemudian langsung ditanggapi oleh Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziah. Apa yang disampaikan Ida mengenai rencana aksi dan tahun 2021? Berikut ini 
selengkapnya mengenai hal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, 
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mengatakan aksi tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta saja. Menurut dia, aksi itu akan 
melibatkan puluhan ribu buruh dari 1.000 perusahaan yang tersebar di Indonesia. 

Lalu, apa yang dituntut buruh dari aksi besar-besaran itu? "Menolak Omnibus Law UU Cipta 
Kerja, meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan, mencabut UU 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan," ujar Said Iqbal. 

Said iqbal mengatakan buruh juga meminta pemerintah tetap membayarkan upah minimum 
sektoral kabupaten atau kota tahun 2021. Sedangkan yang ketiga adalah soal Tunjangan Hari 
Raya (THR). "Dan ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha wabil khusus pengusaha di 
seluruh Indonesia untuk membayar THR tahun 2021 ini secara penuh dan tidak dicicil," ungkap 
Said Iqbal. 

Mengenai THR ini, Said Iqbal merasa pemerintah sebenarnya sudah meminta pengusaha 
membayarkan THR secara penuh. Apalagi, kata Said Iqbal, pengusaha sudah mendapatkan 
berbagai stimulus seperti relaksasi pajak. 

Menanggapi rencana adanya aksi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) meminta agar 
buruh membatalkan rencana demonstrasi itu. 

"Saya belum dengar (rencana demo buruh). Saya kira ini kan pandemi belum selesai, saya kira 
semua harus mengurangi kumpul masa dalam jumlah besar dan tetap mengikuti prokes," ujar 
Ida usai membuka Munas DPN FKSPN di Hotel Grasia Semarang, Senin (5/4). 

Selama ini pihaknya pun selalu terbuka menerima saran dan masukan dari para buruh. Dia 
mengimbau agar buruh menyalurkan aspirasinya melalui cara-cara yang lain. Ida Fauziyah 
menegaskan perusahaan wajib membayarkan THR kepada karyawannya. Ida mengancam akan 
memberikan sanksi bagi perusahaan yang lalai. 

Ida sendiri belum dapat membeberkan secara detail terkait skema pembayaran THR tahun 2021. 
Sebab, saat ini skema tersebut masih dibahas di tim kerja dewan pengusaha nasional dan badan 
pekerjaan tripartit nasional. 

Disinggung terkait evaluasi THR tahun lalu, Ida mengatakan masih ada laporan permasalahan 
dari daerah-daerah. Namun semuanya telah ditindaklanjuti dan dijadikan bahan pertimbangan 
ketentuan pembayaran THR tahun ini. 
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Judul Menaker pastikan sudah tindaklajuti perusahaan yang belum bayar 
THR 2020 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-pastikan-sudah-
tindaklajuti-perusahaan-yang-belum-bayar-thr-2020 

Jurnalis Lidya Yuniartha 

Tanggal 2021-04-06 06:22:44 

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 - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Laporannya lebih banyak soal pengaduan 
cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan penegakan 
hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah 
ditindak lanjuti 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Masukannya sudah disusun oleh kedua tim 
kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno 
Tripartit Nasional 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan pihaknya sudah menindaklanjuti perusahaan 
yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun lalu, Dia mengatakan 
berbagai laporan yang masuk sudah ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker 
Kabupaten/ Kota. 

 

MENAKER PASTIKAN SUDAH TINDAKLAJUTI PERUSAHAAN YANG BELUM BAYAR 
THR 2020 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan pihaknya sudah menindaklanjuti perusahaan 
yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun lalu, Dia mengatakan 
berbagai laporan yang masuk sudah ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker 
Kabupaten/ Kota. 

"Laporannya lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa 
laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi 
pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah ditindak lanjuti," kata Ida, Senin (4/5). 
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Adapun, Ida juga mengatakan bahwa hingga saat ini skema pembayaran Tunjangan Hari Raya 
(THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional 
(Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). 

"Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti 
akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," terang Ida. 

Menurut Ida, pihaknya akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja 
Tripartit Nasional. Setelah itu, pihaknya akan mengeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran 
kepada pengusaha. 

Ida juga menegaskan bahwa THR merupakan kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan 
kepada para pekerja. Dia mengatakan THR adalah pendapatan non upah yang biasanya 
diberikan saat momentum hari raya. 

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga mengatakan 
pihaknya masih mengakumulasikan berapa banyak perusahaan yang belum melunasi THR sejak 
tahun lalu. 

Dia memastikan beberapa serikat buruh sudah mengantongi jumlah perusahaan yang belum 
melunasi THR. 
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Judul THR Pekerja Tak Dipenuhi Pengusaha Bakal 'Dijewer' 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL Pg7 

Jurnalis BI 

Tanggal 2021-04-06 06:03:00 

Ukuran 66x159mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 16.500.000 

News Value Rp 49.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Al Hamidi (Kepala Disnakertrans Banten) Ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

 

Ringkasan 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten mengingatkan seluruh 
perusahaan agar memberikan seluruh hak kai^awan berupa Tunjangan Hari Raya (THR). Bagi 
perusahaan yang melalaikan hal itu, kami tak segan-segan menjewer dan memberikan sanksi 
terhadap perusahaan bersangkutan. 

 

THR PEKERJA TAK DIPENUHI PENGUSAHA BAKAL 'DIJEWER' 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten mengingatkan seluruh 
perusahaan agar memberikan seluruh hak kai^awan berupa Tunjangan Hari Raya (THR). 

Bagi perusahaan yang melalaikan hal itu, kami tak segan-segan menjewer dan memberikan 
sanksi terhadap perusahaan bersangkutan. 

Ini sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi, Senin 
(5/4). 

Menurutnya, ketentuan denda dan sanksi soal keterlambatan pembayaran THR diatur dalam 
Permenaker No 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di 
Perusahaan. 

Pada Pasal 10 Peraturan Menteri mengenai THR tersebut, menyebutkan bahwa, Perusahaan 
yang telat membayar THR keagamaan didenda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. 

Akan tetapi, sanksi denda tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap memberikan THR. 
Denda dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan Pekerja/Buruh. 
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"Ya, denda 5 persen itu bukan berarti menghapus kewajiban pemberian THR. Itu juga harus 
tetap dipenuhi oleh perusahaan," jelas Hamidi, Senin (5/4). 

POSKO PENGADUAN, 

Untuk mengantisipasi itu, pihaknya akan membentuk posko pengaduan bagi karyawan atau 
buruh yang haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan. 

"Posko itu biasanya kami buka 15 hari sebelum lebaran idul Fitri di kantor Disnakertrans," 
ujarnya. 

Menurut Hamidi, pada tahun lalu banyak karyawan yang melakukan pengaduan karena hak THR-
nya belum dipenuhi secara utuh oleh perusahaan. 

Sampai bulan Desember akhir tahun 2020, masih ada perusahaan yang belum membayarkan 
THR secara full. Hal itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memperbolehkan 
pembayaran THR dilakukan secara cicil. 

(luthfillah/kontributor/bi) 
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Judul Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Bisa Via Online, Ini Syarat dan 
Tahapannya 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Jaminan Hari Tua 
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jht-bpjs-ketenagakerjaan-bisa-via-online-ini-syarat-dan-tahapannya 

Jurnalis Theresia Ruth Simanjuntak 

Tanggal 2021-04-06 06:00:00 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
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Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara online. 
Pelayanan itu disebut Lapak Asik (pelayanan tanpa kontak fisik) dari BPJS Ketenagakerjaan. 

 

KLAIM JHT BPJS KETENAGAKERJAAN BISA VIA ONLINE, INI SYARAT DAN 
TAHAPANNYA 

JAKARTA, - Pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan 
secara online. Pelayanan itu disebut Lapak Asik (pelayanan tanpa kontak fisik) dari BPJS 
Ketenagakerjaan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang ke kantor cabang untuk 
memproses klaim JHT. 

Tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan diperbolehkan mencairkan JHT. Dilansir dari situs 
resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta diwajibkan memenuhi salah satu syarat berikut, yakni: 
Sebelum memproses secara online, peserta wajib mengunduh formulir pengajuan JHT di bagian 
paling bawah laman lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Kemudian, formulir tersebut diisi dengan benar dan dibubuhkan materai. Setelah itu, formulir 
dipindai (scan) ke format jpg, jpeg, png, bmp, atau pdf. 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan kemudian menyiapkan dokumen berikut dengan format jpg, jpeg, 
png, bmp, atau pdf: Peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib mengakses laman 
lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Setelah itu, peserta diminta untuk mengklik bagian 'Saya Setuju' dan memverifikasinya 
(CAPTCHA) untuk masuk ke proses pengajuan. 

Kemudian, isi data pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Data-data tersebut antara lain: Setelah itu, klik 'Berikutnya'. 
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Setelah itu, peserta akan diminta mengisi Data Pekerja Tambahan, antara lain:  Setelah mengisi 
dengan benar, peserta mengklik 'Berikutnya' untuk ke halaman keempat. 

Pada halaman baru tersebut, peserta diminta memilih sebab mengklaim JHT. 

Setelah itu, peserta diminta untuk mengunggah dokumen syarat yang telah disiapkan 
sebelumnya. 

Unggah dokumen-dokumen tersebut pada kolom yang telah disediakan. Misalnya, unggah foto 
asli kartu JHT di bagian 'Kartu Peserta'. 

Sebagai catatan, ukuran file setiap dokumen maksimal 6 MB. 

Dokumen itu wajib lengkap, sesuai, terbaca, dan tidak terpotong. 

Usai mengunggah semua dokumen, klik 'Berikutnya'. 

Terakhir, periksa kembali semua data dan kelengkapan yang telah diisi sebelum mengakhiri 
proses pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan. 

Setelah selesai, peserta akan dihubungi melalui telepon oleh petugas untuk memverifikasi data. 

 

 

 

  



 

17 
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Narasumber 

neutral - NA (NA) Bentuk aksinya ada perwakilan yang tanggal 12 April datang ke Mahkamah 
Konstitusi sebagai simbol penolakan Omnibus Law. Dan di daerah-daerah ada perwakilan yang 
datang ke kantor gubernur atau kantor bupati/walikota di daerahnya masing-masing 

negative - NA (NA) Sangat meluas aksi yang kami rencanakan pada tanggal 12 April ini, dari sisi 
jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu orang, dari sisi perusahaan atau pabrik ada seribuan, 
dari sisi sebaran provinsi ada 20 provinsi, dari kabupaten kota lebih dari 150 kabupaten/kota 
yang meluas 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sikap kami pada 12 April kalau tetap ada pembayaran THR 
dicicil dan bahkan tidak dibayar penuh, aksi akan makin membesar, tentu dengan cara kami 
bagaimana mensiasatinya di tengah pandemi Corona 

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Menko Perekonomian bilang dalam satu acara Kadin yang 
dikutip oleh beberapa media mengatakan sudah saatnya kita jangan lagi memberikan 
pembayaran THR dengan cara mencicil 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Negara mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015, itu belum 
dihapus, PP Nomor 78 Tahun 2015 tidak ada disebut membayar THR itu mencicil 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya belum dengar (soal rencana demo 
buruh). Saya kira ini kan pandemi belum selesai, saya kira semua harus mengurangi kumpul 
masa dalam jumlah besar dan tetap mengikuti prokes 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu saja secara umum kami sampaikan 
bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah 
pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja 
Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, 
baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional 
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Ringkasan 

Buruh bakal demo besar-besaran sebagai aksi lanjutan menolak Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aksi diikuti oleh ribuan buruh di lebih dari 20 provinsi di 
Indonesia pada Senin 12 April 2021. 

 

BURUH DEMO BESAR-BESARAN SENIN DEPAN! 

Buruh bakal demo besar-besaran sebagai aksi lanjutan menolak Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aksi diikuti oleh ribuan buruh di lebih dari 20 provinsi di 
Indonesia pada Senin 12 April 2021. 

"Bentuk aksinya ada perwakilan yang tanggal 12 April datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai 
simbol penolakan Omnibus Law. Dan di daerah-daerah ada perwakilan yang datang ke kantor 
gubernur atau kantor bupati/walikota di daerahnya masing-masing," kata dia dalam konferensi 
pers virtual, kemarin Senin (5/4/2021). 

Aksi buruh tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, 
Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, NTB 
dan beberapa provinsi lainnya. 

"Sangat meluas aksi yang kami rencanakan pada tanggal 12 April ini, dari sisi jumlah yang 
mengikuti aksi puluhan ribu orang, dari sisi perusahaan atau pabrik ada seribuan, dari sisi 
sebaran provinsi ada 20 provinsi, dari kabupaten kota lebih dari 150 kabupaten/kota yang 
meluas," sebutnya. 

Dia memastikan, aksi akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Pihaknya tidak akan 
melanggar ketentuan-ketentuan Satgas COVID-19 dan aparat keamanan. Para buruh yang akan 
melakukan aksi siap melakukan rapid test antigen dan protokol kesehatan lainnya. 

Aksi juga akan dilakukan di 1.000 lebih pabrik dan dipastikan dilakukan di dalam lingkungan 
pabrik tanpa melanggar protokol kesehatan. Jadi, menurutnya tak ada alasan bagi pihak berwajib 
melarang demo tersebut. 

Buruh mengancam demo lebih besar jika THR tahun ini tak dibayar penuh sekaligus. 
Selengkapnya di halaman selanjutnya. 

Di saat yang bersamaan, pada 12 April nanti para buruh akan menyampaikan tuntutan agar 
tunjangan hari raya dibayar penuh, alias tak dicicil maupun dipotong. Jika permintaan itu tidak 
dipenuhi, Iqbal mengatakan akan ada aksi yang makin membesar. 

"Sikap kami pada 12 April kalau tetap ada pembayaran THR dicicil dan bahkan tidak dibayar 
penuh, aksi akan makin membesar, tentu dengan cara kami bagaimana mensiasatinya di tengah 
pandemi Corona," kata dia. 

Pihaknya akan berpegang pada pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga 
Hartarto yang meminta pengusaha tahun ini berkomitmen membayar penuh THR karyawan. 

"Menko Perekonomian bilang dalam satu acara Kadin yang dikutip oleh beberapa media 
mengatakan sudah saatnya kita jangan lagi memberikan pembayaran THR dengan cara 
mencicil," sebut Iqbal. 

Untuk itu, pihaknya meminta agar nantinya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
tidak menerbitkan surat edaran (SE) yang bertolak belakang dengan sikap Airlangga. 
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"Negara mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015, itu belum dihapus, PP Nomor 78 Tahun 2015 
tidak ada disebut membayar THR itu mencicil," jelasnya. 

Menaker pun merespons. Apa katanya? ada di halaman selanjutnya. 

Ida Fauziyah mengimbau buruh menahan diri karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Dia 
mengatakan memang belum mendengar soal rencana unjuk rasa itu, namun menurutnya 
kegiatan pengumpulan massa tidak dilakukan dahulu. 

"Saya belum dengar (soal rencana demo buruh). Saya kira ini kan pandemi belum selesai, saya 
kira semua harus mengurangi kumpul masa dalam jumlah besar dan tetap mengikuti prokes," 
katanya di hotel Grasia Semarang. 

Ida menjelaskan, menurutnya Kemenaker sudah terbuka menerima masukkan. Ida berharap hal 
itu bisa dimanfaatkan tanpa harus berdemo. 

Menurutnya saat ini kondisi ekonomi belum pulih sejak terjadinya pandemi virus Corona. Namun, 
THR tetap merupakan kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada pekerja/buruh. Oleh karena 
itu, Ida menegaskan pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai pihak. 

"Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang 
dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-
saat momentum Hari Raya Keagamaan," katanya melalui keterangan tertulis. 

Meski demikian, belum ada keputusan THR tahun ini boleh dicicil seperti Lebaran tahun lalu atau 
tidak. Tahun lalu Kemnaker mengizinkan pengusaha untuk mencicil atau menunda pembayaran 
THR. 

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya 
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan 
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," paparnya. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya belum dengar (rencana demo buruh). 
Saya kira ini kan pandemi belum selesai, saya kira semua harus mengurangi kumpul massa 
dalam jumlah besar dan tetap mengikuti prokes 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kalau ingin memberikan masukan, kami 
sangat terbuka. Dan selama ini kami juga sudah biasa dari teman-teman serikat pekerja 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan ke Mahkamah 
Konstitusi sebagai simbol penolakan omnibus law. Serta di daerah-daerah ada perwakilan yang 
ke kantor gubernur, bupati, atau walikota di daerahnya masing-masing 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons kabar terkait rencana massa aksi demonstrasi 
kaum buruh dari ribuan perusahaan yang bakal digelar Senin, 12 April 2021 mendatang. Aksi 
tersebut merupakan bentuk penolakan para buruh terhadap omnibus law Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

 

BURUH DEMO BESAR-BESARAN 12 APRIL, MENAKER MINTA MASSA AKSI TAHAN 
DIRI 

SEMARANG, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons kabar terkait rencana massa 
aksi demonstrasi kaum buruh dari ribuan perusahaan yang bakal digelar Senin, 12 April 2021 
mendatang. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan para buruh terhadap omnibus law 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Menaker meminta agar massa aksi untuk menahan diri melakukan aksi demonstrasi mengingat 
situasi masih pandemi Covid-19. 
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"Saya belum dengar (rencana demo buruh). Saya kira ini kan pandemi belum selesai, saya kira 
semua harus mengurangi kumpul massa dalam jumlah besar dan tetap mengikuti prokes," ujar 
Ida usai membuka acara Munas II FKSPN di Hotel Grasia Semarang, Senin (5/4/2021). 

Ia mengatakan selama ini pihaknya selalu terbuka menerima saran dan masukan dari para buruh. 
Untuk itu, pihaknya mengimbau agar buruh menyalurkan aspirasinya tanpa harus turun ke jalan. 
"Kalau ingin memberikan masukan, kami sangat terbuka. Dan selama ini kami juga sudah biasa 
dari teman-teman serikat pekerja," katanya. 

Sebagai informasi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 
mengatakan, demo tak hanya dilakukan di DKI Jakarta, tetapi tersebar di 20 provinsi dan lebih 
dari 150 kabupaten/kota. 

Secara rinci aksi tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, 
Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

"Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol penolakan 
omnibus law. Serta di daerah-daerah ada perwakilan yang ke kantor gubernur, bupati, atau 
walikota di daerahnya masing-masing," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Senin 
(5/4/2021). 

Tuntutannya meminta Mahkamah Konstitusi mencabut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, 
khususnya yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan. 

Selain itu, meminta ketentuan pembayaran upah minimum sektoral kabupaten atau kota tetap 
berlaku di 2021. Serta, meminta pemerintah memastikan pengusaha membayarkan Tunjangan 
Hari Raya (THR) kepada pekerja secara penuh atau tidak di cicil pada tahun ini. 

Menurut Said, demo akan diikuti buruh di lebih 1.000 perusahaan dari berbegai sektor industri, 
mulai dari logistik, tekstil, garmen, sepatu, makanan-minuman, percetakan, penerbitan, 
pariwisata, farmasi, kesehatan, kimia, energi, pertambangan, semen, elektronik, otomotif, 
hingga pekerja honorer. 
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Narasumber 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Yang paling banyak bermasalah adalah perusahaan yang tidak 
punya serikat buruh 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Sering kali pengawas 
dibiarkan tidak memproses berbagai laporan dugaan pelanggaran THR sehingga akhirnya 
pekerja membawa kasus seperti itu sebagai perselisihan. ke pengadilan hubungan industrial. 
Kami harap pemerintah benar-benar serius memperbaiki kinerja pengawas agar ini tidak menjadi 
masalah tahunan yang berulang 

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Pengawas harus 
memantau dan memastikan skema pembayaran THR dipatuhi. Jika melanggar, pengawas harus 
tegas dan memprosesnya secara hukum. Pengawas harus proaktif, jangan menunggu di 
belakang meja 

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

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada beberapa pengaduan tentang cara 
pembayaran THR, lalu tentang pengawasan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak 
memenuhi pembayaran THR. Semua sudah ditindaklanjuti 

 

Ringkasan 

Sampai hari ini masih banyak pekerja yang belum mendapat tunjangan hari raya atau THR tahun 
2020 secara utuh. Pengawas ketenagakerjaan dinilai masih lemah dalam mendorong penegakan 
hukum dan pemenuhan hak pekerja. Persoalan klasik ini perlu dievaluasi sebelum pemerintah 
memutuskan kebijakan pembayaran THR tahun 2021. 
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THR TAHUN LALU TERTUNGGAK 

Hingga kini tidak sedikit perusahaan yang masih menunggak pembayaran tunjangan hari raya 
tahun lalu. Pemerintah diminta memperkuat pengawasan agar kasus serupa tidak terulang. 

JAKARTA, KOMPAS - Sampai hari ini masih banyak pekerja yang belum mendapat tunjangan hari 
raya atau THR tahun 2020 secara utuh. Pengawas ketenagakerjaan dinilai masih lemah dalam 
mendorong penegakan hukum dan pemenuhan hak pekerja. Persoalan klasik ini perlu dievaluasi 
sebelum pemerintah memutuskan kebijakan pembayaran THR tahun 2021. 

Berdasarkan data Serikat Pekerja Nasional (SPN), sampai Maret 2021 masih ada 1.478 pekerja 
di Jabodetabek yang pembayaran THR-nya belum lunas. Ada perusahaan yang sudah mencicil 
THR sampai 75 persen, ada pula yang baru 15 persen kewajiban THR-nya. 

Padahal, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang 
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-
19 mengharuskan perusahaan melunasi pembayaran THR paling lambat akhir tahun 2020. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Senin (5/4/2021), 
mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan data kasus pembayaran THR yang belum lunas, di 
wilayah lain di Indonesia. Data awal yang terkumpul, ada 54 perusahaan di Jabodetabek yang 
belum melunasi pembayaran THR dengan total pekerja terimbas 15.000 orang. 

Setelah diadvokasi pada Juni 2020 sampai Maret 2021, sejumlah perusahaan akhirnya melunasi 
cicilan. Namun, mayoritas perusahaan akhirnya baru menuntaskan pembayaran THR awal 2021. 
"Yang paling banyak bermasalah adalah perusahaan yang tidak punya serikat buruh," kata Said. 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, 
persoalan yang sama sebenarnya terjadi setiap tahun, tak hanya saat pandemi. Akar persoalan 
ada pada lemahnya peran pengawas ketenagakerjaan. Oleh karena itu, yang diperlukan pekeija 
adalah tindakan tegas memperkuat pengawasan di daerah, bukan hanya seruan dan imbauan. 

"Sering kali pengawas dibiarkan tidak memproses berbagai laporan dugaan pelanggaran THR 
sehingga akhirnya pekerja membawa kasus seperti itu sebagai perselisihan. ke pengadilan 
hubungan industrial. Kami harap pemerintah benar-benar serius memperbaiki kinerja pengawas 
agar ini tidak menjadi masalah tahunan yang berulang," kata Timboel. 

Selain mendorong penegakan hukum atas pelanggaran, pengawasan diperlukan untuk 
mengidentifikasi perusahaan yang terdampak pandemi dengan yang tidak. Perusahaan yang 
dapat membuktikan arus kasnya terganggu pandemi perlu dicarikan skema pembayaran THR 
yang tidak memberatkan pengusaha, tetapi tidak mengabaikan hak pekerja. 

"Pengawas harus memantau dan memastikan skema pembayaran THR dipatuhi. Jika melanggar, 
pengawas harus tegas dan memprosesnya secara hukum. Pengawas harus proaktif, jangan 
menunggu di belakang meja," katanya. 

Komitmen 

Sampai saat ini, pemerintah masih merumuskan kebijakan THR 2021. Sebelumnya, dalam 
pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kamis (1/4), Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar tahun ini pengusaha 
membayar THR pekeija secara penuh. 

Airlangga mengatakan, hal itu karena pemerintah sudah memberi banyak dukungan ke 
pengusaha dalam berbagai bentuk "Tahun lalu THR dicicil. Saya minta tahun ini dibayar secara 
penuh. Kita harus komitmen," katanya. 
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Terkait itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pengawas ketenagakerjaan di 
tingkat pusat dan provinsi sudah diminta untuk segera menindaklanjuti laporan tunggakan 
pembayaran THR 2020. "Ada beberapa pengaduan tentang cara pembayaran THR, lalu tentang 
pengawasan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR. 
Semua sudah ditindaklanjuti," kata Ida. 

Sekretaris Jenderal Kemen-terian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah akan 
mengeluarkan surat edaran baru kebijakan THR 2021 pada awal Ramadhan, pertengahan April 
2021. Pemerintah sudah melakukan pertemuan tripartit dengan perwakilan pengusaha dan 
serikat pekerja serta meminta masukan Dewan Pengupahan Nasional. 

Tahun lalu, Kemenaker mengizinkan perusahaan swasta untuk menunda atau mencicil 
pembayaran THR. Perusahaan yang terdampak pandemi dan tidak mampu membayar THR 
sesuai jangka waktu yang ditentukan dapat merundingkannya dengan pekerja. 

(AGE/NTA) 
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Judul BP Jamsostek Siap Wujudkan Proses Klaim Hanya sehari 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL Pg23 

Jurnalis Prisma Ardianto 

Tanggal 2021-04-06 05:09:00 

Ukuran 274x198mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 84.392.000 

News Value Rp 421.960.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami akan mengupayakan klaim 
bisa same day services. Itu merupakan hal yang baru bagi peserta. Kalau klaim itu sebelumnya 
5-10 hari, maka nanti bisa same day services 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Jadi secara internal kami 
melakukan simplifikasi, pengurangan dokumen, yang sebelumnya klaim itu butuh 14 dokumen, 
itu akan kami simplifikasi. Tentu belum dilihat di ruangan ini (DPR). Dengan itikad baik, kami 
minta waktu untuk kami memperbaiki beberapa proses fundamental di kepesertaan, di 
pelayanan, dan diinvestasi 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Total pekerja aktif 2019 mencapai 
34,17 juta, lalu di Desember 2020 turun menjadi 29,98 juta, di Februari 2021 turun menjadi 27,7 
juta. Kami mendapatkan target tahun ini harus mencapai 37 juta. Jadi tugas kami dalam sembilan 
bulan ke depan untuk mengakselerasi jumlah tenaga kerja aktif sebanyak 10 juta 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Karena (pekerja nonformal) tidak 
ada pemberi kerjanya, butuh kesadaran yang tinggi untuk mau mendaftar. Sayangnya proses 
mendaftar tadi juga belum mudah karena butuh banyak berkas. Nantinya proses pendaftaran 
dilakukan dengan biometrik wajah. Ini menjawab identifikasi permasalah terkait perbaikan 
layanan 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kalau kami bisa integrasikan, tentu 
ini menjadi potensi kami melakukan penetrasi peserta yang belum punya BP Jamsostek tapi 
sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Termasuk bisa membuat data jadi lebih akurat 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek berjanji 
membuat proses klaim dari sebelumnya selama 5-10 hari menjadi hanya sehari. Hal itu bakal 
diwujudkan melalui simplifikasi proses pengajuan klaim yang saat ini sarat akan dokumen. 

BP JAMSOSTEK SIAP WUJUDKAN PROSES KLAIM HANYA SEHARI 
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek berjanji 
membuat proses klaim dari sebelumnya selama 5-10 hari menjadi hanya sehari. Hal itu bakal 
diwujudkan melalui simplifikasi proses pengajuan klaim yang saat ini sarat akan dokumen. 

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, manajemen baru telah 
mengidentifikasi permasalahan yang ada yang kemudian lahir lima prioritas untuk memperbaiki 
aspek kepesertaan, pelayanan, dan investasi di BP Jamsostek Salah satu dari permasalahan yang 
terdeteksi adalah lamanya proses klaim. 

"Kami akan mengupayakan klaim bisa same day services. Itu merupakan hal yang baru bagi 
peserta. Kalau klaim itu sebelumnya 5-10 hari, maka nanti bisa same day services," kata Anggoro 
di depan Komisi IX DPR RI saat Rapat Kerja (Raker), pekan lalu. 

Dia menerangkan, saat ini peserta harus lebih dulu menyerahkan dan melengkapi persyaratan 
setidaknya lewat 14 dokumen. Setelah itu, barulah peserta bisa memperoleh klaimnya. 

"Jadi secara internal kami melakukan simplifikasi, pengurangan dokumen, yang sebelumnya 
klaim itu butuh 14 dokumen, itu akan kami simplifikasi. Tentu belum dilihat di ruangan ini (DPR). 
Dengan itikad baik, kami minta waktu untuk kami memperbaiki beberapa proses fundamental di 
kepesertaan, di pelayanan, dan diinvestasi," kata Anggoro. 

Dia juga memastikan, permasalahan pelayanan klaim saat ini tidak ada kaitannya dengan defisit 
atau unrealize loss pada BP Jamsostek. Kedua hal itu memiliki permasalahan yang berbeda 
Karena lamanya klaim disebabkan karena proses dan persyaratan cukup banyak. Sedangkan 
unrealized loss yang disebut sebesar Rp 23 triliun merupakan risiko investasi Lagipula, kata 
Anggoro, likuiditas BP Jamsostek sangat cukup untuk membayarkan klaim para peserta. 

Data BP Jamsostek mencatat, sepanjang tahun 2020 total pembayaran klaim meningkat sebesar 
20,01% secara year on year (yoy) atau mencapai Rp 36,5 triliun. Klaim untuk Jaminan Hari Tua 
0HT) mencapai Rp 33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus. 

Lebih lanjut, klaim program Jaminan Kematian (J KM) sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal 
sebesar Rpl,35 triliun. Kemudian klaim Jaminan Kecelakaan Kerja 0KK) sebanyak 221,7 ribu 
kasus atau sebesar Rpl,55 triliun. Serta klaim Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 97,5 ribu kasus 
atau mencapai Rp 489,47 miliar. 

Kepesertaan 

Selain masalah klaim, sambung Anggoro, permasalahan lainnya adalah terkait menjangkau 
target 10 juta peserta aktif sampai akhir tahun ini. Sejumlah permasalahan itu akan ditangani 
manajemen baru BB Jamsostek melalui lima prioritas utama. 

Pertama, kemudahan daftar dan bayar iuran. Anggoro menyampaikan, saat ini jumlah pekerja 
di Indonesia mencapai 137 juta, dan setidaknya 90 juta pekerja menjadi potensi peserta BP 
Jamsostek. Adapun sampai per Februari 2021, jumlah peserta BP Jamsostek mencapai 48,6 juta, 
tapi hanya sebanyak 27,75 juta peserta aktif atau mencakup 57,11%. 

Dia merinci, dari 48,6 juta peserta, ada 81% dari segmen pekerja penerima upah (PPU) atau 
sebanyak 39,5 juta peserta. Diikuti pekerja jasa konstruksi 5,4 juta atau 11%, dan pekerja bukan 
penerima upah sebanyak 3,2 juta atau 6,6%, serta pekerja migran sebanyak 0,72% atau 350 
ribu. 

"Total pekerja aktif 2019 mencapai 34,17 juta, lalu di Desember 2020 turun menjadi 29,98 juta, 
di Februari 2021 turun menjadi 27,7 juta. Kami mendapatkan target tahun ini harus mencapai 
37 juta. Jadi tugas kami dalam sembilan bulan ke depan untuk mengakselerasi jumlah tenaga 
kerja aktif sebanyak 10 juta," ungkap Anggoro. 
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Dia menilai, rendahnya tingkat kepesertaan diantaranya adalah karena proses pendaftaran yang 
tidak mudah. Edukasi juga menjadi masalah tersendiri terkait kepesertaan. Maka untuk 
menjawab tantangan terkait kepesertaan, pihaknya perlu melakukan penyederhanaan proses 
pendaftaran dan bayar iuran peserta, sekaligus melakukan edukasi serta sosialisasi. 

Prioritas kedua, yakni memperbaiki aplikasi mobile. Hal itu masih erat hubungannya dengan 
memperbaiki aspek pelayanan, termasuk meningkatkan jumlah peserta. BP Jamsostek memang 
sudah memiliki aplikasi mobile, tapi belum ramah dan mudah untuk digunakan. Potensi besar 
kanal digital pun disebut menjadi wadah untuk para PBPU atau nonformal untuk tertarik sebagai 
peserta BP Jamsostek. 

"Karena (pekerja nonformal) tidak ada pemberi kerjanya, butuh kesadaran yang tinggi untuk 
mau mendaftar. Sayangnya proses mendaftar tadi juga belum mudah karena butuh banyak 
berkas. Nantinya proses pendaftaran dilakukan dengan biometrik wajah. Ini menjawab 
identifikasi permasalah terkait perbaikan layanan," terang dia. 

Sementara prioritas ketiga sekaligus keempat adalah memperbaiki infrastruktur, termasuk SDM, 
data, dan sistem informasi Pihaknya menyadari untuk memperbaiki layanan dibutuhkan 
kapasitas TI yang lebih baik. Apalagi potensi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan G KP) yang 
akan terjadi kedepan sekitar 16 juta peserta. 

Di sisi lain, kemampuan untuk bisa melayani klaim diperkirakan hingga 2,5 juta peserta. Artinya 
kapasitas BP Jamsostek bukan lagi untuk menambah cabang, tapi melalui digitalisasi agar efisien. 

Terakhir, prioritas kelima adalah integrasi data. Hal itu bakal direalisasikan bersama BPJS 
Kesehatan yang disebut memiliki data 220 juta penduduk Indonesia. "Kalau kami bisa 
integrasikan, tentu ini menjadi potensi kami melakukan penetrasi peserta yang belum punya BP 
Jamsostek tapi sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Termasuk bisa membuat data jadi lebih 
akurat," ucap Anggoro. 

Dia menambahkan, lima prioritas itu sudah manajemen baru koordinasikan dengan Dewan 
Pengawas sesuai dengan permasalahan yang ada. Ke depan, BP Jamsostek pun berjanji untuk 
menyampaikan grand design lima prioritas tersebut kepada Komisi IX DPR RI. 
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Judul BP Jamsostek Janji Buat Proses Klaim Cuma Sehari 

Nama Media investor.id 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://investor.id/finance/bp-jamsostek-janji-buat-proses-klaim-cuma-
sehari 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-04-06 04:54:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami akan mengupayakan klaim 
bisa same day services. Itu merupakan hal yang baru bagi peserta. Kalau klaim itu sebelumnya 
5-10 hari, maka nanti bisa same day services 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Jadi secara internal kami 
melakukan simplifikasi, pengurangan dokumen, yang sebelumnya klaim itu butuh 14 dokumen, 
itu akan kami simplifikasi. Tentu belum dilihat di ruangan ini (DPR). Dengan itikad baik, kami 
minta waktu untuk kami memperbaiki beberapa proses fundamental di kepesertaan, di 
pelayanan, dan diinvestasi 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Total pekerja aktif 2019 mencapai 
34,17 juta, lalu di Desember 2020 turun menjadi 29,98 juta, di Februari 2021 turun menjadi 27,7 
juta. Kami mendapatkan target tahun ini harus mencapai 37 juta. Jadi tugas kami dalam sembilan 
bulan kedepan untuk mengakselerasi jumlah tenaga kerja aktif sebanyak 10 juta 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Karena (pekerja non formal) 
tidak ada pemberi kerjanya, butuh kesadaran yang tinggi untuk mau mendaftar. Sayangnya 
proses mendaftar tadi juga belum mudah karena butuh banyak berkas. Nantinya proses 
pendaftaran dilakukan dengan biometrik wajah. Ini menjawab identifikasi permasalah terkait 
perbaikan layanan 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kalau kita bisa integrasikan, tentu 
ini menjadi potensi kita melakukan penetrasi peserta yang belum punya BP Jamsostek tapi sudah 
menjadi peserta BPJS Kesehatan. Termasuk bisa membuat data jadi lebih akurat 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek berjanji 
membuat proses klaim dari sebelumnya 5-10 hari menjadi hanya sehari. Hal itu bakal diwujudkan 
melalui simplifikasi proses pengajuan klaim yang saat ini sarat akan dokumen. 
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BP JAMSOSTEK JANJI BUAT PROSES KLAIM CUMA SEHARI 

JAKARTA, - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek 
berjanji membuat proses klaim dari sebelumnya 5-10 hari menjadi hanya sehari. Hal itu bakal 
diwujudkan melalui simplifikasi proses pengajuan klaim yang saat ini sarat akan dokumen. 

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, manajemen baru telah 
mengidentifikasi permasalahan yang ada yang kemudian lahir lima prioritas untuk memperbaiki 
aspek kepesertaan, pelayanan, dan investasi di BP Jamsostek. Salah satu dari permasalahan 
yang terdeteksi adalah lamanya proses klaim. "Kami akan mengupayakan klaim bisa same day 
services. Itu merupakan hal yang baru bagi peserta. Kalau klaim itu sebelumnya 5-10 hari, maka 
nanti bisa same day services," ujar Anggoro di depan Komisi IX DPR RI saat Rapat Kerja (Raker), 
pekan lalu. 

Dia menerangkan, saat ini peserta harus lebih dulu menyerahkan dan melengkapi persyaratan 
setidaknya lewat 14 dokumen. Setelah itu, barulah peserta bisa memperoleh klaimnya. "Jadi 
secara internal kami melakukan simplifikasi, pengurangan dokumen, yang sebelumnya klaim itu 
butuh 14 dokumen, itu akan kami simplifikasi. Tentu belum dilihat di ruangan ini (DPR). Dengan 
itikad baik, kami minta waktu untuk kami memperbaiki beberapa proses fundamental di 
kepesertaan, di pelayanan, dan diinvestasi," kata Anggoro. 

Dia juga memastikan, permasalahan pelayanan klaim saat ini tidak ada kaitannya dengan defisit 
atau unrealize loss pada BP Jamsostek. Kedua hal itu memiliki permasalahan yang berbeda.  
Karena lamanya klaim disebabkan karena proses dan persyaratan cukup banyak. Sedangkan 
unrealize loss yang disebut sebesar Rp 23 triliun merupakan risiko investasi. Lagipula, kata 
Anggoro, likuiditas BP Jamsostek sangat cukup untuk membayarkan klaim para peserta. 

Data BP Jamsostek mencatat, sepanjang tahun 2020 total pembayaran klaim meningkat sebesar 
20,01% (yoy) atau mencapai Rp 36,5 triliun. Klaim untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp 
33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus. 

Lebih lanjut, klaim program Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal 
sebesar Rp1,35 triliun. Kemudian klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 221,7 ribu 
kasus atau sebesar Rp1,55 triliun. Serta klaim Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 97,5 ribu kasus 
atau mencapai Rp 489,47 miliar. 

Kepesertaan Selain masalah klaim, sambung Anggoro, permasalahan lainnya adalah terkait 
menjangkau target 10 juta peserta aktif sampai akhir tahun ini. Sejumlah permasalahan itu akan 
ditangani manajemen baru BB Jamsostek melalui lima prioritas utama. 

Pertama, kemudahan daftar dan bayar iuran. Anggoro menyampaikan, saat ini jumlah pekerja 
di Indonesia mencapai 137 juta, dan setidaknya 90 juta pekerja menjadi potensi peserta BP 
Jamsostek. Adapun sampai per Februari 2021, jumlah peserta BP Jamsostek mencapai 48,6 juta, 
tapi hanya sebanyak 27,75 juta peserta aktif atau mencakup 57,11%. 

Dia merinci, dari 48,6 juta peserta, ada 81% dari segmen pekerja penerima upah (PPU) atau 
sebanyak 39,5 juta peserta. Diikuti pekerja jasa konstruksi 5,4 juta atau 11%, dan pekerja bukan 
penerima upah sebanyak 3,2 juta atau 6,6%, serta pekerja migran sebanyak 0,72% atau 350 
ribu. "Total pekerja aktif 2019 mencapai 34,17 juta, lalu di Desember 2020 turun menjadi 29,98 
juta, di Februari 2021 turun menjadi 27,7 juta. Kami mendapatkan target tahun ini harus 
mencapai 37 juta. Jadi tugas kami dalam sembilan bulan kedepan untuk mengakselerasi jumlah 
tenaga kerja aktif sebanyak 10 juta," ungkap Anggoro. 

Dia menilai, rendahnya tingkat kepesertaan di antaranya adalah karena proses pendaftaran yang 
tidak mudah. Edukasi juga menjadi masalah tersendiri terkait kepesertaan. Maka untuk 
menjawab tantangan terkait kepesertaan, pihaknya perlu melakukan penyederhanaan proses 
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pendaftaran dan bayar iuran peserta, sekaligus melakukan edukasi serta sosialisasi. Prioritas 
kedua, yakni memperbaiki aplikasi mobile. Hal itu masih erat hubungannya dengan memperbaiki 
aspek pelayanan, termasuk meningkatkan jumlah peserta.  

BP Jamsostek memang sudah memiliki aplikasi mobile, tapi belum ramah dan mudah untuk 
digunakan. Potensi besar kanal digital pun disebut menjadi wadah untuk para PBPU atau non 
formal untuk tertarik sebagai peserta BP Jamsostek. "Karena (pekerja non formal) tidak ada 
pemberi kerjanya, butuh kesadaran yang tinggi untuk mau mendaftar. Sayangnya proses 
mendaftar tadi juga belum mudah karena butuh banyak berkas.  

Nantinya proses pendaftaran dilakukan dengan biometrik wajah. Ini menjawab identifikasi 
permasalah terkait perbaikan layanan," terang dia, Sementara prioritas ketiga sekaligus keempat 
adalah memperbaiki infrastruktur, termasuk SDM, data, dan sistem informasi.  

Pihaknya menyadari untuk memperbaiki layanan dibutuhkan kapasitas IT yang lebih baik. 
Apalagi potensi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan terjadi kedepan sekitar 
16 juta peserta.  

Di sisi lain, kemampuan untuk bisa melayani klaim diperkirakan hingga 2,5 juta peserta. Artinya 
kapasitas BP Jamsostek bukan lagi untuk menambah cabang, tapi melalui digitalisasi agar efisien. 

Terakhir, prioritas kelima adalah integrasi data. Hal itu bakal direalisasikan bersama BPJS 
Kesehatan yang disebut memiliki data 220 juta penduduk Indonesia. "Kalau kita bisa 
integrasikan, tentu ini menjadi potensi kita melakukan penetrasi peserta yang belum punya BP 
Jamsostek tapi sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Termasuk bisa membuat data jadi lebih 
akurat," ucap Anggoro. 

Dia menambahkan, lima prioritas itu sudah manajemen baru koordinasikan dengan Dewan 
Pengawas sesuai dengan permasalahan yang ada. Ke depan, BP Jamsostek pun berjanji untuk 
menyampaikan grand design lima prioritas tersebut kepada Komisi IX DPR RI. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id). 
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Judul Pembayaran THR 2021 Masih Dibahas 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis N-3 

Tanggal 2021-04-06 04:42:00 

Ukuran 87x244mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 21.750.000 

News Value Rp 65.250.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja 
Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, 
baik Depenas maupun Tripnas. Nanti disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tripartit Nasional ini memberikan saran 
kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari Tim 
Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan 
melalui Surat Edaran THR 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk laporan pengusaha yang belum 
membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan 
Pengawas Provinsi. Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, 
kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan skema pembayaran Tunjangan 
Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas. Pembahasan melibatkan Dewan 
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). 

 

PEMBAYARAN THR 2021 MASIH DIBAHAS 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauzi-yah, menyatakan skema pembayaran Tunjangan 
Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas. Pembahasan melibatkan Dewan 
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). 

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya 
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti disampaikan 
melalui rapat pleno Tripartit Nasional" ujar Menaker, di Jakarta, Senin (5/4). 
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Menaker Ida menjelaskan, pembahasan dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional. 
Lembaga ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. 

"Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah 
terkait dengan THR," jelas Menaker. 

Menaker menambahkan pembahasan pun dilakukan dengan melibatkan serta mendengarkan 
saran dan masukan dari Dewan Pengupahan Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat 
menghasilkan kepu-tusan terbaik. 

"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. 
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," imbuhnya. 

Belum Pulih 

Menaker menjelaskan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala sejak 
terjadinya pandemi Co-vid-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha 
kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan. 

Menaker menegaskan pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai pihak. Secara umum 
pihaknya menyampaikan bahwa THR adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada 
pekerja. 

Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Menaker 
menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut. Semua laporan sudah 
ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/Kota. 

"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi. Pada waktu itu lebih banyak soal 
pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan 
penegakan hukumnya," tandasnya. 

ruf/N-3 

 

 

  



 

34 
 

Judul BLT Subsidi Gaji Cair Bulan Ini? 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/04/05/320/2389648/blt-
subsidi-gaji-cair-bulan-ini?page=1 

Jurnalis Tim Okezone 

Tanggal 2021-04-06 04:08:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

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

 

Ringkasan 

Pencairan BLT subsidi gaji tahun anggaran 2020 masih dalam proses. Saat ini proses pencairan 
BLT subsidi gaji masih dicocokkan dengan data bank. Setidaknya masih ada anggaran Rp352 
miliar untuk mencairkan BLT subsidi gaji bagi pekerja yang belum mendapatkan BLT subsidi gaji. 

 

BLT SUBSIDI GAJI CAIR BULAN INI? 

JAKARTA - Pencairan BLT subsidi gaji tahun anggaran 2020 masih dalam proses. Saat ini proses 
pencairan BLT subsidi gaji masih dicocokkan dengan data bank. Setidaknya masih ada anggaran 
Rp352 miliar untuk mencairkan BLT subsidi gaji bagi pekerja yang belum mendapatkan BLT 
subsidi gaji. 

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

"Data klirnya ini yang masih belum. Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih 
kita cocokkan," kata Aswansyah kepada Okezone. 

Dia mengaku tak bisa buru-buru dalam mengerjakan itu karena dibutuhkan ketelitian agar tak 
terjadi lagi kesalahan data. "Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita 
cocokkan. Takutnya kalau kita buru-buru, jadi persoalan baru lagi," ujarnya. 

Jika proses ini selesai, maka BLT subsidi gaji bisa dicairkan pada bulan ini. 
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Judul Menaker: Ada Sanksi Administratif Perusahaan tak Bayar THR 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/qr3zca428/menaker-ada-sanksi-
administratif-perusahaan-tak-bayar-thr 

Jurnalis Ratna Puspita 

Tanggal 2021-04-06 03:52:00 

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 - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada sanksi administrasi bagi pengusaha atau 
perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayar THR 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari tim 
kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional, setelah itu baru diambil 
langkah-langkah tertentu serta dikeluarkan ketentuan melalui surat edaran kepada pengusaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Seluruh laporan yang didominasi pengaduan 
itu akan menjadi bahan evaluasi kami pembayaran THR pada 2021 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tunjangan hari raya (THR) merupakan 
kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan kepada para pekerja dan merupakan pendapatan 
non-upah menjelang hari raya keagamaan. "Ada sanksi administrasi bagi pengusaha atau 
perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayar THR," ujarnya usai membuka 
Musyarawah Nasional II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Senin 
(5/4). 

 

MENAKER: ADA SANKSI ADMINISTRATIF PERUSAHAAN TAK BAYAR THR 

SEMARANG -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tunjangan hari raya (THR) 
merupakan kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan kepada para pekerja dan merupakan 
pendapatan non-upah menjelang hari raya keagamaan. "Ada sanksi administrasi bagi pengusaha 
atau perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayar THR," ujarnya usai membuka 
Musyarawah Nasional II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Senin 
(5/4). 
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Hingga saat ini, ia masih menunggu laporan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan 
Pekerja Tripartit Nasional sebelum menyusun serta mengesahkan ketentuan skema pembayaran 
tunjangan hari raya bagi pekerja saat pandemi Covid-19.  

"Kami akan mendengarkan laporan dari tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan 
Pekerja Tripartit Nasional, setelah itu baru diambil langkah-langkah tertentu serta dikeluarkan 
ketentuan melalui surat edaran kepada pengusaha," katanya Ia menyebutkan bahwa seluruh 
laporan pengaduan terkait dengan pembayaran THR pada 2020 sudah ditindaklanjuti oleh 
jajaran Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi dan kabupaten serta kota.  

"Seluruh laporan yang didominasi pengaduan itu akan menjadi bahan evaluasi kami pembayaran 
THR pada 2021," katanya. 

Pada saat membuka Munas Ke-2 FKSPN, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa bidang 
ketenagakerjaan menjadi salah satu yang paling terdampak pandemi Covid-19. Bahkan, saat ini 
pihaknya harus mendorong angkatan kerja lebih inovatif dan beradaptasi dengan pandemi. 

 

 

 

  



 

37 
 

Judul Menaker Pastikan Akomodir Suara Pekerja dan Pengusaha Soal THR 
2021 

Nama Media viva.co.id 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1361919-menaker-pastikan-
akomodir-suara-pekerja-dan-pengusaha-soal-thr-2021 

Jurnalis Raden Jihad Akbar 

Tanggal 2021-04-06 03:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) “Proses sekarang pembahasan di 
Tim Kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun 
oleh kedua tim kerja tersebut, nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional,” 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) “Tripartit Nasional ini memberikan 
saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR,” 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) "Setelah itu baru akan dikeluarkan 
ketentuan melalui surat edaran THR," 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) "Secara umum kami sampaikan 
bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah 
pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya 
Keagamaan,” 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan, akan mengakomodir kepentingan 
pengusaha dan pekerja dalam menetapkan skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 
keagamaan tahun ini. Karena itu menurut Ida, dalam surat edaran skema pembayaran THR yang 
akan dikeluarkan, merupakan hasil dari Tripartit Nasional (Tripnas), yang melibatkan pengusaha 
dan pekerja. 
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MENAKER PASTIKAN AKOMODIR SUARA PEKERJA DAN PENGUSAHA SOAL THR 
2021 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan, akan mengakomodir kepentingan 
pengusaha dan pekerja dalam menetapkan skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 
keagamaan tahun ini. 

Karena itu menurut Ida, dalam surat edaran skema pembayaran THR yang akan dikeluarkan, 
merupakan hasil dari Tripartit Nasional (Tripnas), yang melibatkan pengusaha dan pekerja. 

Hal itu ditegaskan Ida usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan 
Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Jawa Tengah, kemarin. 

“Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja 
Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, nanti akan disampaikan 
melalui rapat pleno Tripartit Nasional,” ujarnya dikutip Selasa 6 April 2021. 

“Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah 
terkait dengan THR,” jelas Menaker Ida. 

Dengan masukan dari pekerja dan pengusaha itu Ida meyakini, akan menjadi formula terbaik 
untuk pembayaran THR tahun ini. Sehingga kepentingan seluruh pihak dapat terakomodir. 
"Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui surat edaran THR," kata Ida. 

Menaker Ida menambahkan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala 
sejak terjadinya Pandemi COVID-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban 
pengusaha kepada pekerja yang harus ditunaikan. 

"Secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan 
kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat 
momentum Hari Raya Keagamaan,” tambahnya. 

Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Menaker Ida 
menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah 
ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/Kota. 
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Judul Soal THR, Menaker tunggu laporan Dewan Pengupahan dan Tripartit 

Nama Media jateng.antaranews.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/374650/soal-thr-menaker-
tunggu-laporan-dewan-pengupahan-dan-tripartit 

Jurnalis Wisnu Adhi Nugroho 

Tanggal 2021-04-05 21:17:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari tim 
kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu, baru 
diambil langkah-langkah tertentu serta dikeluarkan ketentuan melalui surat edaran kepada 
pengusaha 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada sanksi administrasi bagi pengusaha atau 
perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayar THR 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Seluruh laporan yang didominasi pengaduan 
itu akan menjadi bahan evaluasi kami pembayaran THR pada 2021 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah masih menunggu laporan tim kerja Dewan Pengupahan 
Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional sebelum menyusun serta mengesahkan ketentuan 
skema pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja saat pandemi COVID-19. "Kami akan 
mendengarkan laporan dari tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit 
Nasional. Setelah itu, baru diambil langkah-langkah tertentu serta dikeluarkan ketentuan melalui 
surat edaran kepada pengusaha," katanya usai membuka Musyarawah Nasional II Federasi 
Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Senin. 

 

SOAL THR, MENAKER TUNGGU LAPORAN DEWAN PENGUPAHAN DAN TRIPARTIT 

Semarang - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah masih menunggu laporan tim kerja Dewan 
Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional sebelum menyusun serta 
mengesahkan ketentuan skema pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja saat 
pandemi COVID-19. 

"Kami akan mendengarkan laporan dari tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan 
Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu, baru diambil langkah-langkah tertentu serta dikeluarkan 
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ketentuan melalui surat edaran kepada pengusaha," katanya usai membuka Musyarawah 
Nasional II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Senin. 

Ia menegaskan bahwa THR kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan kepada para pekerja 
dan merupakan pendapatan nonupah menjelang hari raya keagamaan. 

"Ada sanksi administrasi bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban 
membayar THR," ujarnya. 

Ia menyebutkan bahwa seluruh laporan pengaduan terkait dengan pembayaran THR pada 2020 
sudah ditindaklanjuti oleh jajaran Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi dan kabupaten serta kota. 

"Seluruh laporan yang didominasi pengaduan itu akan menjadi bahan evaluasi kami pembayaran 
THR pada 2021," katanya. 

Pada saat membuka Munas Ke-2 FKSPN, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa bidang 
ketenagakerjaan menjadi salah satu yang paling terdampak pandemi COVID-19. 

Bahkan, saat ini pihaknya harus mendorong angkatan kerja lebih inovatif dan beradaptasi 
dengan pandemi. 
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Judul Menaker Berlakukan Sanksi bagi Perusahaan yang Belum Bayar THR 
2020 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/05/menaker-
berlakukan-sanksi-bagi-perusahaan-yang-belum-bayar-thr-2020 

Jurnalis Larasati Dyah Utami 

Tanggal 2021-04-05 21:08:00 

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 - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada sanksi administrasi bila tidak 
ditindaklanjuti 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami mendapatkan laporan dan itu sudah 
ditindak lanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten Kota, ini akan menjadi bahan kita 
untuk membahas pembayaran THR 2021 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk laporan pengusaha yang belum 
membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan 
Pengawas Provinsi 

 

Ringkasan 

Menaker Ida Fauziyah menjawab pertanyaan media terkait laporan adanya perusahaan yang 
masih belum membayarkan THR pegawai di tahun 2020. Ida mengatakan ada sanksi yang 
mengikat perusahaan jika tidak segera menindaklanjuti pembayaran THR 2020 kepada pekerja 
atau buruh. 

 

MENAKER BERLAKUKAN SANKSI BAGI PERUSAHAAN YANG BELUM BAYAR THR 
2020 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Menaker Ida Fauziyah 
menjawab pertanyaan media terkait laporan adanya perusahaan yang masih belum 
membayarkan THR pegawai di tahun 2020. 

Ida mengatakan ada sanksi yang mengikat perusahaan jika tidak segera menindaklanjuti 
pembayaran THR 2020 kepada pekerja atau buruh. 
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"Ada sanksi administrasi bila tidak ditindaklanjuti," kata Ida saat melakukan kunjungan di 
Semarang, Senin (5/4/2021) Menaker mengakui pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut. 

Ida meyakinkan semua laporan sudah ditindaklanjuti Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ 
Kota. 

"Kami mendapatkan laporan dan itu sudah ditindak lanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker 
Kabupaten Kota, ini akan menjadi bahan kita untuk membahas pembayaran THR 2021," kata 
Ida. 

Ida menjelaskan, pada tahun 2020 lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR. 

Ada pula beberapa laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang 
tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. 

Namun semuanya sudah ditindaklanjuti pihak-pihak terkait. 

"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi," ujarnya. 

Menaker Ida menambahkan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sedia kala 
sejak terjadinya pandemi Covid-19. 

Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus 
ditunaikan. 

"Ada sanksi administrasi bila tidak ditindaklanjuti," ujarnya. 
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Judul Menaker Ida Fauziah: Pandemi Covid-19 sebabkan 2,1 juta buruh ter-
PHK 

Nama Media elshinta.com 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/230839/2021/04/05/menaker-ida-
fauziah-pandemi-covid19-sebabkan-21-juta-buruh-terphk%C2%A0 

Jurnalis Sigit Kurniawan 

Tanggal 2021-04-05 20:56:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Padahal sebelum pandemi, total 
pengangguran sebenarnya sudah turun menjadi 6,9 juta orang. Namun akibat pandemi, kini total 
pengangguran meningkat mencapai 9,7 juta orang. Upaya mengurangi pengangguran selama 
lima tahun terakhir seolah sia-sia akibat pandemi 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Membantu para pekerja yang minim keahlian 
itu, pemerintah bekerja sama dengan seluruh dunia usaha dan industri. Caranya dengan 
meningkatkan skill para pekerja melalui kegiatan vokasi, mendidik di balai latihan kerja, atau 
pelatihan vokasi yang berbasis industri yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan 

 

Ringkasan 

Pandemi Covid-19 mengakibatkan surutnya perkembangan ekonomi dan industri. Yang terkena 
imbas langsung maupun tidak langsung adalah para pekerja sebanyak 29,2 juta orang. Dari 
jumlah itu 2,1 juta orang terkena pemutusan hubungan kerja, kata Menteri Tenaga Kerja Ida 
Fauziah sebelum membuka Musyawarah Nasional II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional 
di Semarang, Senin (5/4). "Padahal sebelum pandemi, total pengangguran sebenarnya sudah 
turun menjadi 6,9 juta orang. Namun akibat pandemi, kini total pengangguran meningkat 
mencapai 9,7 juta orang. Upaya mengurangi pengangguran selama lima tahun terakhir seolah 
sia-sia akibat pandemi," kata Ida. 

 

MENAKER IDA FAUZIAH: PANDEMI COVID-19 SEBABKAN 2,1 JUTA BURUH TER-PHK 

- Pandemi Covid-19 mengakibatkan surutnya perkembangan ekonomi dan industri. Yang terkena 
imbas langsung maupun tidak langsung adalah para pekerja sebanyak 29,2 juta orang. Dari 
jumlah itu 2,1 juta orang terkena pemutusan hubungan kerja, kata Menteri Tenaga Kerja Ida 
Fauziah sebelum membuka Musyawarah Nasional II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional 
di Semarang, Senin (5/4). 



 

44 
 

"Padahal sebelum pandemi, total pengangguran sebenarnya sudah turun menjadi 6,9 juta orang. 
Namun akibat pandemi, kini total pengangguran meningkat mencapai 9,7 juta orang. Upaya 
mengurangi pengangguran selama lima tahun terakhir seolah sia-sia akibat pandemi," kata Ida. 

Menaker juga menambahkan dampak dari otomatisasi dan digitalisasi dalam proses produksi di 
berbagai perusahaan langsung menimpa kepada 57 persen angkatan kerja yang minim skill. 
Rata-rata pendidikan mereka adalah SMP ke bawah. Mereka ini menjadi rawan terkena 
pemutusan hubungan kerja. 

Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik per Agustus 2020, jumlah angkatan kerja di Indonesia 
mencapai 138,22 juta orang. 

Ida Fauziah memperkirakan dampak otomatisasi dan digitalisasi itu juga menimpa sebagian 
anggota Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional. 

Ida menjelaskan, angkatan kerja di Indonesia memang didominasi oleh mereka yang 
berpendidikan SMP ke bawah. Ketika pandemi Covid-19 melanda, maka industri 4.0 yang 
diunggulkan. Dalam hal ini memang membutuhkan kompetensi sumber daya angkatan kerja 
selaras dengan percepatan industri 4.0 yang serba otomatis dan digital, menggunakan teknologi 
tinggi dan komputer. 

"Membantu para pekerja yang minim keahlian itu, pemerintah bekerja sama dengan seluruh 
dunia usaha dan industri. Caranya dengan meningkatkan skill para pekerja melalui kegiatan 
vokasi, mendidik di balai latihan kerja, atau pelatihan vokasi yang berbasis industri yang 
disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan," katanya seperti dilaporkan Kontributor 
Elshinta, Joko Hendrianto, Senin (5/4). 
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Judul Menaker: Pengusaha yang Tak Bayar THR Akan Ada Sanksi 
Administrasi 

Nama Media kompas.com 
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News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Laporan banyak ke pengaduan dan sudah 
semua ditindaklanjuti oleh pengawas pusat dan provinsi. Waktu itu lebih besar pengaduan cara 
pembayaran THR. Penegakan hukumnya pengusaha yang tidak membayar THR ada sanksi 
administrasi 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Secara umum, THR itu kewajiban pengusaha 
yang harus dibayarkan ke pekerjaan. Pendapatan non upah yang diberikan saat momentum hari 
raya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tunggu saja. Setelah itu akan dikeluarkan 
ketentuannya melalui surat edaran 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami mendapatkan laporan dan laporan itu 
ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga kerja Provinsi dan Kabupaten Kota. Akan jadi bahan kita untuk 
bahas THR 2021 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pengusaha yang tidak membayar tunjangan 
hari raya ( THR ) akan dikenai sanksi administratif. "Laporan banyak ke pengaduan dan sudah 
semua ditindaklanjuti oleh pengawas pusat dan provinsi. Waktu itu lebih besar pengaduan cara 
pembayaran THR. Penegakan hukumnya pengusaha yang tidak membayar THR ada sanksi 
administrasi," ujar Ida Fauziyah usai membuka acara Munas II FKSPN di Hotel Grasia Semarang, 
Senin (5/4/2021). 

 

MENAKER: PENGUSAHA YANG TAK BAYAR THR AKAN ADA SANKSI ADMINISTRASI 

SEMARANG, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pengusaha yang tidak 
membayar tunjangan hari raya ( THR ) akan dikenai sanksi administratif. 
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"Laporan banyak ke pengaduan dan sudah semua ditindaklanjuti oleh pengawas pusat dan 
provinsi. Waktu itu lebih besar pengaduan cara pembayaran THR. Penegakan hukumnya 
pengusaha yang tidak membayar THR ada sanksi administrasi," ujar Ida Fauziyah usai membuka 
acara Munas II FKSPN di Hotel Grasia Semarang, Senin (5/4/2021). 

Dia mengatakan, THR merupakan hak para pekerja yang biasanya dibayarkan oleh pengusaha 
di luar upah. 

"Secara umum, THR itu kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan ke pekerjaan. Pendapatan 
non upah yang diberikan saat momentum hari raya," kata Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker 
), Ida Fauziyah usai membuka acara Munas II FKSPN di Hotel Grasia Semarang, Senin 
(5/4/2021). 

Ida mengungkapkan, saat ini masih dalam proses di tim kerja dewan pengusaha nasional dan 
badan pekerjaan tripartit nasional terkait mekanisme pembayaran THR tahun 2021. 

"Kita tunggu saja. Setelah itu akan dikeluarkan ketentuannya melalui surat edaran," jelasnya. 

Ida mengaku terdapat laporan-laporan dari daerah terkait evaluasi THR tahun lalu terutama soal 
tata cara pembayaran THR. 

Hal tersebut akan menjadi salah satu bahasan untuk menentukan aturan soal THR 2021. 

"Kami mendapatkan laporan dan laporan itu ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga kerja Provinsi dan 
Kabupaten Kota. Akan jadi bahan kita untuk bahas THR 2021," ujarnya. 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk laporan pengusaha yang belum 
membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan 
Pengawas Provinsi 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan 
cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan penegakan 
hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah 
ditindaklanjuti 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja 
Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, 
baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tripartit Nasional ini memberikan saran 
kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari Tim 
Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan 
melalui Surat Edaran THR 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu saja secara umum kami sampaikan 
bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah 
pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tentunya apa yang disampaikan Pak 
Menko (terkait THR) menjadi bahan pertimbangan kami 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita sedang mematangkan pilihan 
kebijakan yang akan diambil dengan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak pengusaha dan 
pekerja 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita harapkan sebelum puasa 
(Ramadan) sudah bisa kita terbitkan (aturan THR) 

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

 

Ringkasan 

Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan 
semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ Kota. 
"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi," kata dia dalam keterangan tertulis 
di Jakarta, Senin (5/4/2021). 

 

PENGUSAHA MASIH NUNGGAK BAYAR THR 2020, MENAKER: SUDAH 
DITINDAKLANJUTI 

Jakarta - Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan 
semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ Kota. 

"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi," kata dia dalam keterangan tertulis 
di Jakarta, Senin (5/4/2021). 

"Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa 
laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi 
pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah ditindaklanjuti," lanjut Menaker Ida. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa skema pembayaran 
Tunjangan Hari Raya ( THR ) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan 
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). 

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya 
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan 
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Menaker Ida usai menghadiri 
Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di 
Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021). 

Menaker Ida menjelaskan, pembahasan THR dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional. 
Lembaga ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. 

"Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah 
terkait dengan THR," jelas Menaker Ida. 

Pembahasan THR pun dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan 
Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik. 

"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. 
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida. 
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Menaker Ida menambahkan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala 
sejak terjadinya pandemi COVID-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban 
pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan. 

Untuk itu, Menaker Ida menegaskan bahwa pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai 
pihak. "Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha 
yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada 
saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan," terangnya. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta komitmen pengusaha 
menjelang Hari Raya Lebaran untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh alias 
tidak dicicil. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun angka bicara terkait hal ini. Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan apa yang 
menjadi keinginan Menko Airlangga akan tetap diperhatikan dalam menyiapkan aturan THR 
Lebaran 2021 ini. 

"Tentunya apa yang disampaikan Pak Menko (terkait THR) menjadi bahan pertimbangan kami," 
kata dia kepada dikutip Senin (5/4/2021). 

Sebagai informasi, saat ini pemerintah memang tengah mematangkan aturan Tunjangan Hari 
Raya (THR) 2021. Anwar Sanusi memastikan, dalam menyusunan aturan THR tersebut, 
pemerintah melibatkan unsur pengusaha dan pekerja. 

"Kita sedang mematangkan pilihan kebijakan yang akan diambil dengan mengkomunikasikan 
dengan pihak-pihak pengusaha dan pekerja," kata dia. 

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

"Kita harapkan sebelum puasa (Ramadan) sudah bisa kita terbitkan (aturan THR)," tutup dia. 

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

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

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

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

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

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja 
Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, 
baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari Tim 
Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan 
melalui Surat Edaran THR 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu saja secara umum kami sampaikan 
bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah 
pendapatan non upah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan 
cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan penegakan 
hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah 
ditindak lanjuti 

 

Ringkasan 

Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan skema pembayaran Tunjangan Hari Raya 
(THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional 
(Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). "Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas 
dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik 
Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," ucap 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima pada Senin (5/4). 
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KEMNAKER MASIH KAJI ATURAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN THR 2021 

JAKARTA, - Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan skema pembayaran Tunjangan 
Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan 
Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). 

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya 
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan 
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
dalam siaran pers yang diterima pada Senin (5/4). 

Pembahasan mengenai pemberian THR juga dilakukan oleh Tripartit Nasional. Lembaga ini 
melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Setelah dilakukan pembahasan 
Tripartit Nasional akan memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah 
terkait dengan THR. Pembahasan dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan 
Pengupahan Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik. 

"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. 
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," tutur Ida. 

Ida mengatakan kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sedia kala sejak terjadinya 
pandemi Covid -19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada 
pekerja/buruh yang harus ditunaikan. Pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai pihak. 

"Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang 
dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan non upah yang biasanya diberikan pada saat-
saat momentum Hari Raya Keagamaan," ucap Ida. 

Mengenai adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Ida 
mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah 
ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ Kota. 

"Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa 
laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi 
pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah ditindak lanjuti," tutup Ida. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu saja secara umum kami sampaikan 
bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah 
pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja 
Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, 
baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional, 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan skema pembayaran tunjangan 
hari raya ( THR ) 2021 masih dibahas bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan 
Tripartit Nasional (Tripnas). Menurutnya saat ini kondisi ekonomi belum pulih sejak terjadinya 
pandemi virus Corona (COVID-19). Namun, THR tetap merupakan kewajiban pengusaha untuk 
diberikan kepada pekerja/buruh. Oleh karena itu, Ida menegaskan pihaknya masih 
mendengarkan masukan berbagai pihak. 

 

MENAKER: THR KEWAJIBAN PENGUSAHA KEPADA PEKERJA! 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan skema pembayaran tunjangan 
hari raya ( THR ) 2021 masih dibahas bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan 
Tripartit Nasional (Tripnas). 

Menurutnya saat ini kondisi ekonomi belum pulih sejak terjadinya pandemi virus Corona (COVID-
19). Namun, THR tetap merupakan kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada pekerja/buruh. 
Oleh karena itu, Ida menegaskan pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai pihak. 

"Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang 
dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-
saat momentum Hari Raya Keagamaan," katanya melalui keterangan tertulis, Senin (5/4/2021). 
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Namun, belum ada keputusan THR tahun ini boleh dicicil seperti Lebaran tahun lalu atau tidak. 
Tahun lalu Kemnaker mengizinkan pengusaha untuk mencicil atau menunda pembayaran THR. 

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya 
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan 
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," paparnya. 

Dijelaskan Ida pembahasan dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional. Lembaga tersebut 
melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. "Tripartit Nasional ini memberikan 
saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR," jelas dia. 

Lanjut halaman berikutnya. 

Pembahasan THR tahun ini dilakukan dengan mendengarkan saran dan masukan dari Dewan 
Pengupahan Nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik. 

"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. 
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," jelas Ida. 

Ida juga merespons adanya aduan dari serikat buruh bahwa THR 2020 ada yang belum dilunasi 
oleh pengusaha. 

Terkait adanya laporan tersebut, dirinya menjelaskan Kemnaker sudah mendapatkan laporannya 
dan semuanya sudah ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ Kota. 

"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi. Pada waktu itu lebih banyak soal 
pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan 
penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. 
Semuanya sudah ditindak lanjuti," tambahnya. 
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Judul Menaker: Skema pembayaran THR 2021 masih dibahas dengan 
Depenas dan Tripnas 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja 
Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, 
baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari Tim 
Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan 
melalui Surat Edaran THR 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu saja secara umum kami sampaikan 
bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah 
pendapatan non upah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk laporan pengusaha yang belum 
membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan 
Pengawas Provinsi. Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, 
kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha 
yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah ditindak lanjuti 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, skema pembayaran Tunjangan Hari Raya 
(THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional 
(Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). "Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas 
dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik 
Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata 
dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Senin (5/4). 
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MENAKER: SKEMA PEMBAYARAN THR 2021 MASIH DIBAHAS DENGAN DEPENAS 
DAN TRIPNAS 

. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, skema pembayaran Tunjangan Hari Raya 
(THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional 
(Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). 

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya 
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan 
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata dalam keterangan tertulis yang diterima 
Kontan.co.id, Senin (5/4). 

Menurut Ida, nantinya pihaknya akan mengeluarkan ketentuan mengenai THR Keagamaan 2021 
melalui surat edaran. Hal ini akan dilakukan setelah mendengarkan laporan dari Tim Kerja 
Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. 

"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. 
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida. 

Adapun, Tripartit Nasional, yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh, 
memberikan saran kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk mengambil langkah-langkah terkait 
dengan THR. 

Dewan Pengupahan Nasional pun memberikan saran dan masukan yang turut dimasukkan dalam 
pembahasan terkait mekanisme pembayaran THR keagamaan tahun ini. Diharapkan, dengan 
berbagai masukan dan saran tersebut dihasilkan keputusan paling baik, Ida menjelaskan, hingga 
saat ini kondisi ekonomi belum pulih seperti sedia kala. Namun, dia juga menegaskan bahwa 
THR tetap merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan. 

Karenanya, dia pun menegaskan bahwa pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai 
pihak. 

"Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang 
dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan non upah yang biasanya diberikan pada saat-
saat momentum Hari Raya Keagamaan," katanya. 

Sementara itu, terkait dengan adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 
2020, Ida menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah 
ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ Kota. 

"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi. Pada waktu itu lebih banyak soal 
pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan 
penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. 
Semuanya sudah ditindak lanjuti," pungkas dia. 

 

  



 

56 
 

Judul Menaker Ida: Meski Ekonomi Belum Pulih, Pengusaha Wajib Berikan 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Meski demikian, tunjangan hari raya ( THR ) 
tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja 
Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun kedua tim kerja tersebut, baik 
Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tripartit Nasional ini memberikan saran 
kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari Tim 
Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. Setelah itu, baru akan dikeluarkan ketentuan 
melalui Surat Edaran THR 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada waktu itu, lebih banyak soal pengaduan 
cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan penegakan 
hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah 
ditindak lanjuti 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia saat 
ini memang belum pulih seperti sedia kala sejak terjadinya pandemi Covid-19. "Meski demikian, 
tunjangan hari raya ( THR ) tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh 
yang harus ditunaikan," kata dia usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi 
Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021). 
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MENAKER IDA: MESKI EKONOMI BELUM PULIH, PENGUSAHA WAJIB BERIKAN THR 
KEPADA BURUH 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia saat 
ini memang belum pulih seperti sedia kala sejak terjadinya pandemi Covid-19. 

"Meski demikian, tunjangan hari raya ( THR ) tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada 
pekerja/buruh yang harus ditunaikan," kata dia usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) 
II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Jawa Tengah, Senin 
(5/4/2021). 

Untuk itu, Ida menegaskan, pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai pihak. 

Dia mengatakan, THR adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat 
momentum Hari Raya Keagamaan. 

Lebih lanjut, Menaker Ida menyatakan, saat ini skema pembayaran THR keagamaan 2021 masih 
dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional 
(Tripnas). 

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya 
sudah disusun kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan 
melalui rapat pleno Tripartit Nasional," katanya. 

Ida menjelaskan, Tripartit Nasional adalah lembaga yang melibatkan unsur pemerintah, 
pengusaha, dan pekerja/buruh. 

"Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah 
terkait dengan THR," jelasnya. 

Pembahasan pun dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan 
Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik. 

"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. 
Setelah itu, baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," tuturnya. 

Sementara itu, terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR 2020, Ida 
menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah 
ditindaklanjuti dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/ kota. 

"Pada waktu itu, lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa 
laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi 
pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah ditindak lanjuti," jelas Ida. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya belum dengar (soal rencana demo buruh 
). Saya kira ini kan pandemi belum selesai, saya kira semua harus mengurangi kumpul masa 
dalam jumlah besar dan tetap mengikuti prokes 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kalau ingin memberikan masukan, kami sangat 
terbuka dan selama ini kami juga sudah biasa dari teman-teman serikat pekerja 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Sikap kami pada 12 April kalau tetap ada pembayaran THR 
dicicil dan bahkan tidak dibayar penuh, aksi akan makin membesar, tentu dengan cara kami 
bagaimana menyiasatinya di tengah pandemi Corona 

positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Menko Perekonomian bilang dalam satu acara Kadin yang 
dikutip oleh beberapa media mengatakan sudah saatnya kita jangan lagi memberikan 
pembayaran THR dengan cara mencicil 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tripartit ini berikan saran masukan ke 
Menaker untuk mengambil langkah terkait THR. Secara umum, THR itu kewajiban pengusaha 
yang harus dibayarkan ke pekerjaan. Pendapatan non upah yang diberikan saat momentum hari 
raya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tunggu saja. Setelah itu akan dikeluarkan 
ketentuannya melalui surat edaran 

 

Ringkasan 

Buruh bakal menggelar aksi serentak di lebih dari 20 provinsi pada Senin 12 April 2021 untuk 
menolak UU Cipta Kerja sekaligus menuntut THR dibayar tanpa cicil. Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziyah mengimbau buruh menahan diri karena masih dalam masa pandemi 
COVID-19. Hal itu diungkapkan Ida usai membuka acara Munas II FKSPN di Hotel Grasia 
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Semarang. Ia mengatakan memang belum mendengar soal rencana unjuk rasa itu, namun 
menurutnya kegiatan pengumpulan massa tidak dilakukan dahulu karena masih pandemi. 

 

BURUH MAU DEMO BESAR SENIN DEPAN, MENAKER: PANDEMI BELUM SELESAI! 

Buruh bakal menggelar aksi serentak di lebih dari 20 provinsi pada Senin 12 April 2021 untuk 
menolak UU Cipta Kerja sekaligus menuntut THR dibayar tanpa cicil. Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziyah mengimbau buruh menahan diri karena masih dalam masa pandemi 
COVID-19. 

Hal itu diungkapkan Ida usai membuka acara Munas II FKSPN di Hotel Grasia Semarang. Ia 
mengatakan memang belum mendengar soal rencana unjuk rasa itu, namun menurutnya 
kegiatan pengumpulan massa tidak dilakukan dahulu karena masih pandemi. 

"Saya belum dengar (soal rencana demo buruh ). Saya kira ini kan pandemi belum selesai, saya 
kira semua harus mengurangi kumpul masa dalam jumlah besar dan tetap mengikuti prokes," 
kata Ida di hotel Grasia Semarang, Senin (5/4/2021). 

Ia menjelaskan, menurutnya Kemenaker sudah terbuka menerima masukkan. Ida berharap hal 
itu bisa dimanfaatkan tanpa harus berdemo. 

"Kalau ingin memberikan masukan, kami sangat terbuka dan selama ini kami juga sudah biasa 
dari teman-teman serikat pekerja," ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 
mengatakan bakal ada aksi menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
Termasuk agar THR tidak dicicil. 

"Sikap kami pada 12 April kalau tetap ada pembayaran THR dicicil dan bahkan tidak dibayar 
penuh, aksi akan makin membesar, tentu dengan cara kami bagaimana menyiasatinya di tengah 
pandemi Corona," kata dia dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021). 

Pihaknya akan berpegang pada pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga 
Hartarto yang meminta pengusaha tahun ini berkomitmen membayar penuh THR buruh. 

"Menko Perekonomian bilang dalam satu acara Kadin yang dikutip oleh beberapa media 
mengatakan sudah saatnya kita jangan lagi memberikan pembayaran THR dengan cara 
mencicil," sebut Iqbal. 

Soal keputusan THR tahun ini, Ida menjelaskan masih dalam proses di tim kerja dewan 
pengusaha nasional dan badan pekerjaan tripartit nasional. 

"Tripartit ini berikan saran masukan ke Menaker untuk mengambil langkah terkait THR. Secara 
umum, THR itu kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan ke pekerjaan. Pendapatan non 
upah yang diberikan saat momentum hari raya," kata Ida. 

"Kita tunggu saja. Setelah itu akan dikeluarkan ketentuannya melalui surat edaran," imbuhnya. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tripartit nasional ini memberikan saran 
kepada menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini adalah pendapatan non upah biasanya 
diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya, tentu ini kewajiban yang harus dibayarkan 
pengusaha kepada pekerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari tim 
kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional, setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan 
melalui Surat Edaran kepada pengusaha 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan skema peraturan soal 
pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021 masih dibahas tim kerja dewan pengupahan 
nasional (Depenas) bersama badan pekerja tripartit nasional (Tripnas). Ida berujar semua 
masukan sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut dan akan disampaikan melalui rapat pleno 
tripartit nasional. 

 

MENAKER SOAL SKEMA THR 2021: MASIH DIBAHAS TIM DEPENAS DAN TRIPARTIT 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan skema peraturan soal pembayaran tunjangan hari raya 
(THR) 2021 masih dibahas tim kerja dewan pengupahan nasional (Depenas) bersama badan 
pekerja tripartit nasional (Tripnas). 

Ida berujar semua masukan sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut dan akan disampaikan 
melalui rapat pleno tripartit nasional. 
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"Tripartit nasional ini memberikan saran kepada menaker untuk mengambil langkah-langkah 
terkait dengan THR," kata Ida di Semarang lewat pesan suara, Senin (5/4/2021). 

Menaker mengatakan lembaga Tripnas ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan 
pekerja/buruh. 

Ida menegaskan bahwa secara umum THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan 
kepada pekerja saat Hari Raya. 

"Ini adalah pendapatan non upah biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya, tentu 
ini kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja," katanya. 

Lebih lanjut, Ida mengatakan surat edaran (SE) terkait THR 2021 baru akan dikeluarkan setelah 
pihaknya mendengarkan hasil laporan kerja tim tersebut. 

Pembahasan pun dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan 
Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik. 

"Kami akan mendengarkan laporan dari tim kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional, 
setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran kepada pengusaha," ujarnya. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Masukannya sudah disusun oleh kedua tim 
kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno 
Tripartit Nasional 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada 
Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari Tim 
Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan 
melalui Surat Edaran THR 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu saja secara umum kami sampaikan 
bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah 
pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan 

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan 
cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan penegakan 
hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah 
ditindak lanjuti 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, skema pembayaran Tunjangan Hari Raya ( 
THR ) keagamaan 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional 
(Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). "Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja 
tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit 
Nasional," kata Menaker Ida usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan 
Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4). 
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SOAL THR 2021, MENAKER: MASIH DIBAHAS DENGAN DEPENAS DAN TRIPNAS 

, SEMARANG - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, skema pembayaran 
Tunjangan Hari Raya ( THR ) keagamaan 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan 
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). 

"Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti 
akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Menaker Ida usai menghadiri 
Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di 
Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4). 

Ida Fauziah menjelaskan, pembahasan dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional. Lembaga 
ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. 

"Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah 
terkait dengan THR," jelas Ida Fauziah. 

Politikus PKB Itu menyebutkan, pembahasan pun dilakukan dengan melibatkan saran dan 
masukan dari Dewan Pengupahan Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan 
keputusan terbaik. 

"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. 
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata dia. 

Menurut Ida Fauziah, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih sejak terjadinya pandemi 
Covid-19. Kendati demikian, THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada 
pekerja/buruh yang harus ditunaikan. 

Untuk itu, perempuan kelahiran Mojokerto itu menegaskan, masih mendengarkan masukan 
berbagai pihak. 

"Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang 
dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-
saat momentum Hari Raya Keagamaan," terang Ida Fauziah. 

Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR 2020, Ida Fauziah sudah 
mendapatkan laporan dan semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan 
Disnaker Kabupaten/ Kota. 

"Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa 
laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi 
pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah ditindak lanjuti," kata Ida Fauziah. 

(jpnn). 
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Judul Menaker: Pengusaha Wajib Bayar THR ke Karyawan 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-pengusaha-wajib-
bayar-thr-ke-karyawan-1vUkNvH3Kdp 

Jurnalis kumparan 

Tanggal 2021-04-05 19:51:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Secara umum THR kewajiban pengusaha yang 
harus dibayarkan ke pekerja. Itu pendapatan non upah saat momentum hari raya (Idul Fitri). Ini 
adalah kewajiban yang harus dibayarkan. Ada sanksi administrasi 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada saatnya akan kami sampaikan. Akan 
disampaikan melalui rapat pleno. Tripartit ini berikan saran dan masukan ke menaker untuk 
ambil langkah terakhir 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Laporan banyak ke pengaduan dan sudah 
semua ditindak lanjuti oleh pengawas pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Penegakan hukumnya 
pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR ada sanksi administrasi, 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Secara umum THR kewajiban pengusaha yang 
harus dibayarkan ke pekerja. Itu pendapatan non upah saat momentum hari raya (Idul Fitri). Ini 
adalah kewajiban yang harus dibayarkan. Ada sanksi administrasi 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada saatnya akan kami sampaikan. Akan 
disampaikan melalui rapat pleno. Tripartit ini berikan saran dan masukan ke menaker untuk 
ambil langkah terakhir 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita tunggu saja. Setelah itu akan dikeluarkan 
ketentuannya melalui surat edaran 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Laporan banyak ke pengaduan dan sudah 
semua ditindak lanjuti oleh pengawas pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Penegakan hukumnya 
pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR ada sanksi administrasi 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan , Ida Fauziyah menegaskan perusahaan wajib membayarkan tunjangan 
hari raya  kepada karyawannya. Ida mengancam akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang 
lalai. 
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"Secara umum THR kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan ke pekerja. Itu pendapatan 
non upah saat momentum hari raya (Idul Fitri). Ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan. 
Ada sanksi administrasi," kata Ida usai membuka Munas DPN FKSN di Hotel Grasia Semarang, 
Senin (5/4). 

 

MENAKER: PENGUSAHA WAJIB BAYAR THR KE KARYAWAN 

Menteri Ketenagakerjaan , Ida Fauziyah menegaskan perusahaan wajib membayarkan tunjangan 
hari raya  kepada karyawannya. Ida mengancam akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang 
lalai. 

"Secara umum THR kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan ke pekerja. Itu pendapatan 
non upah saat momentum hari raya (Idul Fitri). Ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan. 
Ada sanksi administrasi," kata Ida usai membuka Munas DPN FKSN di Hotel Grasia Semarang, 
Senin (5/4). 

Ida sendiri belum dapat membeberkan secara detail terkait skema pembayaran THR tahun 2021. 

Sebab, saat ini skema tersebut masih dibahas di tim kerja dewan pengusaha nasional dan badan 
pekerjaan tripartit nasional. 

"Pada saatnya akan kami sampaikan. Akan disampaikan melalui rapat pleno. Tripartit ini berikan 
saran dan masukan ke menaker untuk ambil langkah terakhir," jelas dia. 

"Kita tunggu saja. Setelah itu akan dikeluarkan ketentuannya melalui surat edaran," 
sambungnya. 

Disinggung terkait evaluasi THR tahun lalu, Ida mengatakan masih ada laporan permasalahan 
dari daerah-daerah. Namun semuanya telah ditindaklanjuti dan dijadikan bahan pertimbangan 
ketentuan pembayaran THR tahun ini. 

"Laporan banyak ke pengaduan dan sudah semua ditindak lanjuti oleh pengawas pusat, provinsi 
dan kabupaten/kota. Penegakan hukumnya pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran 
THR ada sanksi administrasi," kata Ida. 

 

  



 

66 
 

Judul Didukung Inpres, Elemen Pemerintah Wajib Dukung BPJAMSOSTEK 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/395719/didukunginpres-elemen-
pemerintah-wajib-dukung-bpjamsostek 

Jurnalis redaksi 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami 
juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan 
pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh 
masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Perwakilan Jamaah Tazkia Tours & Travel) Semoga dengan adanya 
Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang 
menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan 

positive - Sony Suharsono (Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan) Mudah-mudahan 
dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 ini seluruh pekerja Indonesia bisa hidup 
bahagia dan sejahtera karena seluruhnya sudah terlindungi program jaminan sosial 
ketenagakerjaan (JAMSOSTEK) 

 

Ringkasan 

PRESIDEN RI Joko Widodo, telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

 

DIDUKUNG INPRES, ELEMEN PEMERINTAH WAJIB DUKUNG BPJAMSOSTEK 

PRESIDEN RI Joko Widodo, telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

Dengan Inpres No 2 tahun 2021, implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh 
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru. 

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, Jaksa 
Agung, 3 kepala badan termasuk Ketua DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) tingkat pusat, 
34 gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
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Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai 
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program JAMSOSTEK 
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing. 

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan 
penerima upah, pekerja migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara 
(non-ASN) dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK. 

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk 
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program 
Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 
tersebut. 

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan 
pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan. 

Sementara itu, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi 
setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini serta akan 
memastikan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan 
seluruh kementerian/lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal 
implementasinya. 

BPJAMSOSTEK segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang 
dibutuhkan serta seluruh personel BPJAMSOSTEK untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan 
stakeholder di seluruh Indonesia "Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan 
telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan 
mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, 
termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," tegasnya. 

Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus 
terus dijaga konsistensinya. 

"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai 
kesejahteraan," pungkas Anggoro. 

Hal senada juga disampaikan Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan Sony Suharsono selaku 
Pps. Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah DKI Jakarta. 

Menurut Sony Suharsono, pihaknya akan segera lakukan koordinasi dan kolaborasi dengan 
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan dan perluasan 
kepesertaan serta bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung dalam upaya meningkatkan 
kepatuhan terhadap pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

"Mudah-mudahan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 ini seluruh pekerja 
Indonesia bisa hidup bahagia dan sejahtera karena seluruhnya sudah terlindungi program 
jaminan sosial ketenagakerjaan (JAMSOSTEK)," ujar Sony. (RO/OL-09). 
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Judul Menaker: Pembahasan THR 2021 Masih Berlangsung 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Aturan THR 2021 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) THR tentu pada saatnya akan kami 
sampaikan, proses sekarang pembahasan di tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan badan 
pekerja Tripartit Nasional. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut baik Dewan 
Pengupahan Nasional maupun Tripartit Nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu ini adalah kewajiban yang harus 
dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pembahasan terkait tunjangan 
hari raya (THR) untuk 2021 masih berlangsung. Ia memastikan bahwa THR adalah kewajiban 
yang harus dibayarkan perusahaan. "THR tentu pada saatnya akan kami sampaikan, proses 
sekarang pembahasan di tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan badan pekerja Tripartit 
Nasional. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut baik Dewan Pengupahan 
Nasional maupun Tripartit Nasional," kata Menaker Ida dalam keterangan di Jakarta pada Senin 
(5/4). 

 

MENAKER: PEMBAHASAN THR 2021 MASIH BERLANGSUNG 

JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pembahasan terkait 
tunjangan hari raya (THR) untuk 2021 masih berlangsung. Ia memastikan bahwa THR adalah 
kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. 

"THR tentu pada saatnya akan kami sampaikan, proses sekarang pembahasan di tim kerja 
Dewan Pengupahan Nasional dan badan pekerja Tripartit Nasional. Masukannya sudah disusun 
oleh kedua tim kerja tersebut baik Dewan Pengupahan Nasional maupun Tripartit Nasional," kata 
Menaker Ida dalam keterangan di Jakarta pada Senin (5/4). 
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Hasil dari penyusunan itu, ujar Ida, akan disampaikan melalui Rapat Pleno Tripartit Nasional 
serta akan menjadi saran dan masukan bagi Menaker untuk kebijakan dan langkah-langkah 
terkait THR. Dalam pernyataannya, Ida menegaskan bahwa THR adalah kewajiban pengusaha 
yang dibayarkan kepada pekerja sebagai pendapatan non-upah yang biasanya diberikan pada 
saat-saat momentum Hari Raya. 

"Tentu ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja," tegas Ida. 

Untuk ketentuan THR tahun ini akan dikeluarkan setelah mendengarkan laporan dari Dewan 
Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Tahun lalu, edaran Menaker 
mengizinkan adanya sistem cicil bagi perusahaan yang membuktikan tidak mampu membayar 
penuh. 

Selain masukan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan sudah mendapatkan laporan dari Dinas 
Ketenagakerjaan baik dari provinsi maupun kabupaten/kota yang juga akan menjadi 
pertimbangan dalam pembahasan kebijakan THR 2021. Dalam kesempatan tersebut Menaker 
Ida juga memastikan bahwa laporan tentang masih ada yang belum membayarkan THR 2020 
secara penuh sudah ditindaklanjuti baik oleh pengawas ketenagakerjaan pusat maupun provinsi. 
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Judul Menaker Angkat Bicara Soal Aturan dan Mekanisme Pembayaran THR 
2021 

Nama Media liputan6.com 
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News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja 
Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, 
baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tripartit Nasional ini memberikan saran 
kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari Tim 
Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan 
melalui Surat Edaran THR 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu saja secara umum kami sampaikan 
bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah 
pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan 

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

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

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

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

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa skema pembayaran Tunjangan Hari 
Raya ( THR ) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan 
Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). "Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja 
Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, 
baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," 
kata Menaker Ida usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat 
Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021). 

 

MENAKER ANGKAT BICARA SOAL ATURAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN THR 
2021 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa skema pembayaran 
Tunjangan Hari Raya ( THR ) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan 
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). 

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya 
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan 
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Menaker Ida usai menghadiri 
Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di 
Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021). 

Menaker Ida menjelaskan, pembahasan THR dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional. 
Lembaga ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. 

"Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah 
terkait dengan THR," jelas Menaker Ida. 

Pembahasan THR pun dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan 
Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik. 

"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. 
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida. 

Menaker Ida menambahkan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala 
sejak terjadinya pandemi COVID-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban 
pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan. 

Untuk itu, Menaker Ida menegaskan bahwa pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai 
pihak. "Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha 
yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada 
saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan," terangnya. 

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

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

"Kita sedang mematangkan pilihan kebijakan yang akan diambil dengan mengkomunikasikan 
dengan pihak-pihak pengusaha dan pekerja," kata dia kepada di Jakarta, Sabtu (3/4/2021). 
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Menurut Anwar, aturan terkait THR bagi pegawai swasta ini diharapkan terbit sebelum memasuki 
bulan suci Ramadan. Dengan demikian, pengusaha bisa mempersiapkan THR bagi para 
pekerjanya dengan lebih baik. 

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

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

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

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

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

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

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

Sedangkan untuk sektor pariwisata khususnya hotel, restoran dan kafe (HOREKA), Airlangga 
mengatakan agar pengusaha dapat memanfaatkan fasilitas relaksasi kredit penambahan modal 
kerja dengan sistem penjaminan yang akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara 
(HIMBARA) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

Hadir dalam pertemuan dengan Menko Airlangga Hartarto, Perwakilan Kadin Indonesia antara 
lain, Anindya Bakrie, Benny Soetrisno, Erwin Aksa, dan beberapa ketua Kadin dari berbagai 
daerah. 
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Ringkasan 

Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJamsostek) kembali mendapat amunisi baru. Pasalnya Presiden Joko Widodo, telah 
mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( Jamsostek ). Inpres No. 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh 
elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, Jaksa Agung, tiga Kepala Badan termasuk Ketua DJSN 
tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati, dan 98 Wali Kota yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia. 

 

ADA INPRES NO. 2/2021, INI YANG DILAKUKAN BPJAMSOSTEK CABANG 
SURABAYA RUNGKUT 

SURABAYA - Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
( BPJamsostek ) kembali mendapat amunisi baru. Pasalnya Presiden Joko Widodo, telah 
mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( Jamsostek ). 

Inpres No. 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, Jaksa 
Agung, tiga Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati, dan 98 
Wali Kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai 
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, 
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing. 

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan 
penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara 
dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek. 

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk 
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program 
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Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres No. 2/2021 
tersebut. Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan 
pelaksanaan inpres secara berkala setiap enam bulan. 

Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya 
kepada Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini. Ia akan memastikan seluruh 
jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh 
Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal 
implementasinya. 

BPJamsostek, kata dia segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan 
sarana yang dibutuhkan serta seluruh personil BPJamsostek untuk berkoordinasi dan 
berkolaborasi dengan stakeholder di seluruh Indonesia "Ini pekerjaan besar bagi kita semua. 
Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan 
pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh 
masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," tegasnya. 

Anggoro menambahkan, sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJamsostek sebagai lembaga penyelenggaranya harus 
terus dijaga konsistensinya. 

"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai 
kesejahteraan," tegas Anggoro. 

Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Surabaya Rungkut, Rudi 
Susanto, berpesan kepada perusahaan-perusahan yang belum mendaftarkan para pekerjanya 
agar segera ikut dalam program jaminan pekerjanya. 

"Dalam pekerjaan apapun semua berisiko pada tenaga kerja, sehingga dipandang perlu untuk 
melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja. Meskipun demikian seluruh pekerja diharapkan 
tetap memperhatikan keselamatan kerja dan tetap mematuhi protokol kesehatannya," ujarnya. 

Rudi menyampaikan, hingga April 2021 ini BPJamsostek Cabang Surabaya Rungkut telah 
mencapai kepesertaan perusahaan aktif sebesar 3.893, Tenaga kerja aktif penerima upah 
sebesar 130.058, dan Tenaga kerja aktif bukan penerima upah sebesar 11.688. (eyt). 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja 
Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, 
baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tripartit Nasional ini memberikan saran 
kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari Tim 
Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan 
melalui Surat Edaran THR 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu saja secara umum kami sampaikan 
bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah 
pendapatan non upah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk laporan pengusaha yang belum 
membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan 
Pengawas Provinsi. Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, 
kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha 
yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah ditindak lanjuti 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa skema pembayaran Tunjangan Hari 
Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan 
Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). "Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja 
Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, 
baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," 
kata Menaker Ida usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat 
Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021). 



 

76 
 

 

MENAKER: ATURAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN THR TAHUN 2021 MASIH 
DIBAHAS 

. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa skema pembayaran Tunjangan 
Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan 
Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). 

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya 
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan 
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Menaker Ida usai menghadiri 
Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di 
Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021). 

Menaker Ida menjelaskan, pembahasan dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional. 
Lembaga ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. "Tripartit Nasional ini 
memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR," 
jelas Menaker Ida. 

Pembahasan pun dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan 
Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik. "Kami akan 
mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. Setelah itu 
baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida. 

Menaker Ida menambahkan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala 
sejak terjadinya pandemi COVID-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban 
pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan. 

Untuk itu, Menaker Ida menegaskan bahwa pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai 
pihak. "Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha 
yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan non upah yang biasanya diberikan pada 
saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan," terangnya. 

Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Menaker Ida 
menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah 
ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ Kota. 

"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi. Pada waktu itu lebih banyak soal 
pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan 
penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. 
Semuanya sudah ditindak lanjuti," kata Menaker Ida. 
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Judul Menaker pastikan pembahasan THR 2021 masih berlangsung 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2082526/menaker-pastikan-
pembahasan-thr-2021-masih-berlangsung 

Jurnalis Prisca Triferna Violleta 

Tanggal 2021-04-05 19:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) THR tentu pada saatnya akan kami 
sampaikan, proses sekarang pembahasan di tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan badan 
pekerja Tripartit Nasional. Masukkannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut baik Dewan 
Pengupahan Nasional maupun Tripartit Nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu ini adalah kepada pekerja 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pembahasan terkait 
tunjangan hari raya (THR) untuk 2021 masih berlangsung dan memastikan bahwa THR adalah 
kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. "THR tentu pada saatnya akan kami sampaikan, 
proses sekarang pembahasan di tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan badan pekerja 
Tripartit Nasional. Masukkannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut baik Dewan 
Pengupahan Nasional maupun Tripartit Nasional," kata Menaker Ida dalam keterangan di Jakarta 
pada Senin. 

 

MENAKER PASTIKAN PEMBAHASAN THR 2021 MASIH BERLANGSUNG 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pembahasan 
terkait tunjangan hari raya (THR) untuk 2021 masih berlangsung dan memastikan bahwa THR 
adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. 

"THR tentu pada saatnya akan kami sampaikan, proses sekarang pembahasan di tim kerja 
Dewan Pengupahan Nasional dan badan pekerja Tripartit Nasional. Masukkannya sudah disusun 
oleh kedua tim kerja tersebut baik Dewan Pengupahan Nasional maupun Tripartit Nasional," kata 
Menaker Ida dalam keterangan di Jakarta pada Senin. 



 

78 
 

Hasil dari penyusunan itu, ujar Ida, akan disampaikan melalui Rapat Pleno Tripartit Nasional 
serta akan menjadi saran dan masukan bagi Menaker untuk kebijakan dan langkah-langkah 
terkait THR. 

Dalam pernyataannya Ida menegaskan bahwa THR adalah kewajiban pengusaha yang 
dibayarkan kepada pekerja sebagai pendapatan non-upah yang biasanya diberikan pada saat-
saat momentum Hari Raya. 

"Tentu ini adalah kepada pekerja," tegas Ida. 

Untuk ketentuan THR tahun ini, di mana tahun lalu edaran Menaker mengizinkan adanya sistem 
cicil bagi perusahaan yang membuktikan tidak mampu membayar penuh, akan dikeluarkan 
setelah mendengarkan laporan dari Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripratit 
Nasional. 

Selain masukan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan sudah mendapatkan laporan dari Dinas 
Ketenagakerjaan baik dari provinsi maupun kabupaten/kota yang juga akan menjadi 
pertimbangan dalam pembahasan kebijakan THR 2021. 

Dalam kesempatan tersebut Menaker Ida juga memastikan bahwa laporan tentang masih ada 
yang belum membayarkan THR 2020 secara penuh sudah ditindaklanjuti baik oleh pengawas 
ketenagakerjaan pusat maupun provinsi. 
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kemnaker-libatkan-pengusaha-dan-pekerja 

Jurnalis Tira Santia 

Tanggal 2021-04-05 19:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita sedang mematangkan pilihan 
kebijakan yang akan diambil (terkait THR 2021)dengan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak 
pengusaha dan pekerja 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tentunya apa yang disampaikan Pak 
Menko (terkait THR ) menjadi bahan pertimbangan kami 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita harapkan sebelum puasa 
(Ramadan) sudah bisa kita terbitkan (aturan THR ) 

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

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

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Keternagakerjaan ( Kemnaker ) tengah menyiapkan aturan 
terkait Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021. Kemnaker pun memastikan melibatkan unsur pekerja 
dalam menyusunan aturan ini. "Kita sedang mematangkan pilihan kebijakan yang akan diambil 
(terkait THR 2021)dengan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak pengusaha dan pekerja," 
kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi 
kepada Liputan6.com, dikutip Senin (5/4/2021). 

 

SUSUN ATURAN THR 2021, KEMNAKER LIBATKAN PENGUSAHA DAN PEKERJA 

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keternagakerjaan ( Kemnaker ) tengah menyiapkan 
aturan terkait Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021. Kemnaker pun memastikan melibatkan unsur 
pekerja dalam menyusunan aturan ini. 
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"Kita sedang mematangkan pilihan kebijakan yang akan diambil (terkait THR 2021)dengan 
mengkomunikasikan dengan pihak-pihak pengusaha dan pekerja," kata Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi kepada Liputan6.com, dikutip 
Senin (5/4/2021). 

Sementara itu, terkait keinginan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
agar pengusaha membayar THR 2021 ini secara penuh alias tidak dicicil, Anwar Sanusi 
mengungkapkan apa yang menjadi keinginan Menko Airlangga akan tetap diperhatikan dalam 
menyiapkan aturan THR Lebaran 2021 ini. 

"Tentunya apa yang disampaikan Pak Menko (terkait THR ) menjadi bahan pertimbangan kami," 
kata dia. 

Aturan THR ini sendiri ditargetkan bisa diterbitkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. 

"Kita harapkan sebelum puasa (Ramadan) sudah bisa kita terbitkan (aturan THR )," tutup dia. 

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

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

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

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

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

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

Sedangkan untuk sektor pariwisata khususnya hotel, restoran dan kafe (HOREKA), Airlangga 
mengatakan agar pengusaha dapat memanfaatkan fasilitas relaksasi kredit penambahan modal 
kerja dengan sistem penjaminan yang akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara 
(HIMBARA) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

Hadir dalam pertemuan dengan Menko Airlangga Hartarto, Perwakilan Kadin Indonesia antara 
lain, Anindya Bakrie, Benny Soetrisno, Erwin Aksa, dan beberapa ketua Kadin dari berbagai 
daerah. 
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positive - Lotim Sabar (Kepala Balai Latihan Kerja (BLK)) Semoga bantuan bagi masyarakat yang 
membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan selamat dan bisa disalurkan kepada korban 
bencana alam ini 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sudah instruksikan agar BLK Lotim segera 
mengirim bantuan logistik bagi korban bencana banjir bandang dan longsor, termasuk di 
kawasan Pulau Adonara, Flores Timur 

 

Ringkasan 

Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Lotim Sabar mengatakan akan segera mengirimkan bantuan 
logistik kepada korban bencana di kawasan Pulau Adonara, Flotim. Di sekitar lokasi bencana, 
BLK Lotim juga akan mendirikan posko dapur umum bersama Satgas Badan Penanggulan 
Bencana Daerah (BPBD) Flotim, yang digunakan untuk membuat makanan siap bagi para 
pengungsi di sana. 

 

DI BAWAH KOMANDO MENAKER, BLK LOTIM SEGERA KIRIM BANTUAN UNTUK 
KORBAN BENCANA ALAM 

JAKARTA - Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Lotim Sabar mengatakan akan segera mengirimkan 
bantuan logistik kepada korban bencana di kawasan Pulau Adonara, Flotim. 

Di sekitar lokasi bencana, BLK Lotim juga akan mendirikan posko dapur umum bersama Satgas 
Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Flotim, yang digunakan untuk membuat makanan 
siap bagi para pengungsi di sana. 

"Semoga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan 
selamat dan bisa disalurkan kepada korban bencana alam ini," kata dia melalui Siaran Pers Biro 
Humas Kemnaker, Senin (5/4). 
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Tak hanya itu, Sabar juga menyampaikan pihaknya akan memberikan juga bantuan bagi 
masyarakat di sekitar Bima, NTB, yang juga menjadi korban bencana alam banjir bandang. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam serta turut 
berbelasungkawa atas korban bencana alam banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur 
(NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Sebagai wujud kepedulian kemanusiaan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan 
logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban banjir bandang di NTT dan NTB. 

"Kami sudah instruksikan agar BLK Lotim segera mengirim bantuan logistik bagi korban bencana 
banjir bandang dan longsor, termasuk di kawasan Pulau Adonara, Flores Timur," ujar Ida 
Fauziyah. 

Ida Fauziah juga telah menginstruksikan BLK Lotim berkoordinasi dengan pemda dan pihak 
terkait di lokasi, agar bantuan logistik secepatnya dapat disalurkan. 

Terutama, lanjut dia, kepada korban banjir yang berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. 

(jpnn)  
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Proses sekarang, pembahasan di tim kerja 
dewan pengupahan nasional (Depenas) dan badan pekerja tripartit nasional. Masukannya sudah 
disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun tripartit nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu saja secara umum kami sampaikan 
bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah 
pendapatan non-upah, biasanya diberikan pada saat-saat momentum hari raya. Tentu ini 
kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami mendapatkan laporan dan itu sudah 
ditindaklanjuti oleh disnaker provinsi dan disnaker kabupaten kota. Ini akan menjadi bahan kami 
untuk membahas pembayaran THR 2021 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian ada beberapa laporan tentang 
pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR 
tersebut. Semuanya sudah ditindaklanjuti. Ada sanksi administrasi yang dikenakan 

 

Ringkasan 

Usai menghadiri penyelenggaraan musyawarah nasional Federasi Kesatuan Serikat Pekerja 
Nasional (FKSPN) di Semarang, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan 
bahwa perihal tunjangan hari raya (THR) tentu pada saatnya akan dia sampaikan. "Proses 
sekarang, pembahasan di tim kerja dewan pengupahan nasional (Depenas) dan badan pekerja 
tripartit nasional. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas 
maupun tripartit nasional," ujar Ida di Semarang, Senin(5/4/2021). 
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SOAL THR, MENAKER IDA: INI KEWAJIBAN PENGUSAHA PADA PEKERJA 

SEMARANG - Usai menghadiri penyelenggaraan musyawarah nasional Federasi Kesatuan Serikat 
Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
mengatakan bahwa perihal tunjangan hari raya (THR) tentu pada saatnya akan dia sampaikan. 

"Proses sekarang, pembahasan di tim kerja dewan pengupahan nasional (Depenas) dan badan 
pekerja tripartit nasional. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik 
Depenas maupun tripartit nasional," ujar Ida di Semarang, Senin(5/4/2021). 

Hal ini akan disampaikan melalui rapat pleno tripartit nasional, yang akan memberikan saran dan 
masukan kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR. (."Tentu saja 
secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan 
kepada pekerja. Ini adalah pendapatan non-upah, biasanya diberikan pada saat-saat momentum 
hari raya. Tentu ini kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja," tambahnya. 

Ida mengatakan bahwa pihaknya akan mendengarkan laporan dari tim kerja Depenas dan Badan 
Pekerja Tripartit Nasional, setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui surat edaran 
kepada pengusaha. "Kami mendapatkan laporan dan itu sudah ditindaklanjuti oleh disnaker 
provinsi dan disnaker kabupaten kota. Ini akan menjadi bahan kami untuk membahas 
pembayaran THR 2021," tambahnya. (.Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR 
tahun 2020, lanjut dia, sudah ditindaklanjuti oleh pengawas pusat dan pengawas provinsi. Pada 
waktu itu, lebih banyak laporan pengaduan cara pembayaran THR. 

"Kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha 
yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah ditindaklanjuti. Ada sanksi 
administrasi yang dikenakan," pungkas Ida. 

(uka). 
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Dukung BPJS Ketenagakerjaan 

Nama Media harianbhirawa.co.id 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/jokowi-teken-inpres-perintahkan-
seluruh-elemen-pemerintahan-dukung-bpjs-ketenagakerjaan/ 

Jurnalis Danu Bhirawa 

Tanggal 2021-04-05 18:35:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami 
juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan 
pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh 
masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Semoga dengan adanya Inpres 
ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh 
dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan 

 

Ringkasan 

implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru, pasalnya Presiden RI, Joko Widodo, telah 
mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

 

JOKOWI TEKEN INPRES PERINTAHKAN SELURUH ELEMEN PEMERINTAHAN 
DUKUNG BPJS KETENAGAKERJAAN 

Jakarta, Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru, pasalnya Presiden RI, Joko Widodo, telah 
mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa 
Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 
Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
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Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai 
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, 
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing. 

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan 
penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara 
dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK. 

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk 
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program 
Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 
tersebut. 

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan 
pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya 
kepada Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh 
jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh 
Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal 
implementasinya. 

BPJAMSOSTEK segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang 
dibutuhkan serta seluruh personil BPJAMSOSTEK untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan 
stakeholder di seluruh Indonesia "Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan 
telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan 
mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, 
termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," tegasnya. 

Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus 
terus dijaga konsistensinya. 

"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai 
kesejahteraan," pungkas Anggoro. 

Sementara, ditengah kesibukan Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Surabaya Rungkut, Rudi 
Susanto turut berpesan kepada perusahaan yang belum mendaftarkan para pekerjanya ikut 
dalam program jaminan pekerjanya. 

"Dalam pekerjaan apapun semua berisiko pada tenaga kerja sehingga dipandang perlu untuk 
melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja, meskipun demikian seluruh pekerja diharapkan 
tetap memperhatikan keselamatan kerja dan tetap mematuhi protokol kesehatannya, ujarnya. 

Di kesempatan yang sama, Rudi menyampaikan, hingga April 2021 ini BPJAMSOSTEK Cabang 
Surabaya Rungkut telah mencapai kepesertaan perusahaan aktif sebesar 3.893, Tenaga kerja 
aktif penerima upah sebesar 130.058, dan Tenaga kerja aktif bukan penerima upah sebesar 
11.688. 

[geh.ira]. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) THR tentu pada saatnya akan kami 
sampaikan, proses sekarang pembahasan di tim kerja dewan pengupahan nasional dan badan 
pekerja tripartit nasional. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut baik Depenas 
maupun Tripartit nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu saja secara umum kami sampaikan, 
THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan 
nonupah biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini akan menjadi bahan kita untuk membahas 
pembayaran THR 2021, untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 
itu sudah ditindak lanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, Tunjangan Hari Raya ( THR ) 
merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja. Namun, hingga saat 
ini masih belum jelas apakah THR tahun ini akan dicicil atau dibayar lunas kepada pekerja. 
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta 
pengusaha membayar penuh tunjangan hari raya (THR) Lebaran pekerja tahun ini. 

 

MENAKER: THR ITU KEWAJIBAN YANG HARUS DIBAYAR PENGUSAHA 

JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, Tunjangan Hari Raya 
( THR ) merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja. 

Namun, hingga saat ini masih belum jelas apakah THR tahun ini akan dicicil atau dibayar lunas 
kepada pekerja. 
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Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta 
pengusaha membayar penuh tunjangan hari raya (THR) Lebaran pekerja tahun ini. 

Hal ini mengingat, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif bagi para pelaku usaha di 
tengah pandemi Covid-19, sehingga pengusaha diharapkan memanfaatkan insentif tersebut 
dengan baik. 

"THR tentu pada saatnya akan kami sampaikan, proses sekarang pembahasan di tim kerja dewan 
pengupahan nasional dan badan pekerja tripartit nasional. Masukannya sudah disusun oleh 
kedua tim kerja tersebut baik Depenas maupun Tripartit nasional," kata Ida di Jakarta, Senin 
(5/4/2021). 

Selanjutnya, hasil pembahasan akan disampaikan melalui rapat pleno tripartit nasional. 

Tripartit nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah 
terkait dengan THR. 

"Tentu saja secara umum kami sampaikan, THR itu adalah kewajiban pengusaha yang 
dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah biasanya diberikan pada saat-saat 
momentum Hari Raya," tegas dia. 

Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti masih banyaknya THR 
pekerja di tahun 2020 yang belum dibayarkan. 

Demikian juga yang sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini cicilan THR-nya belum 
selesai. 

Namun, menurut Ida, laporan terkait belum beresnya pembayaran THR tahun 2020 sudah 
ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten Kota. 

Dia bilang, pada waktu itu, lebih besar pengaduan mengenai cara pembayara THR. 

Selanjutnya, barulah pengaduan atau laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi 
pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut. 

Ia memastikan, semuanya sudah ditindaklanjuti. 

"Ini akan menjadi bahan kita untuk membahas pembayaran THR 2021, untuk laporan pengusaha 
yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu sudah ditindak lanjuti oleh Pengawas Pusat dan 
Pengawas Provinsi," kata Ida. 

Ida mengatakan, jika perusahaan menunggak pembayaran THR, maka dari pihak Kemenaker 
akan menindaklanjuti berdasarkan laporan dari tim kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit 
Nasional. 

Setelah itu akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran kepada pengusaha. 
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neutral - Tato Suharto (None) Jumlah santunan itu diterima sesuai Jaminan Pensiunan yakni 
sebesar Rp 356.600 per bulan 

positive - Almarhum I Wayan Rena (None) Jika santunan diberikan saat prosesi upacara 
almarhum tentunya akan sangat dirasakan dan meringankan beban pihak keluarga 

 

Ringkasan 

Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara menyaksikan penyerahan santunan kematian dari BPJS 
Ketenagakerjaan di Kantor Walikota Denpasar, Senin (5/4/2021). Santunan tersebut diserahkan 
oleh Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua Toto Suharto 
kepada ahli waris Almarhum I Wayan Rena yakni Ni Nyoman Sari. Menurut Toto Suharto 
almarhum I Wayan Rena semasa hidupnya menjabat sebagai Perbekel Desa Sidakarya. Beliau 
meninggal di jam kerja yakni saat mengikuti gerak jalan yang merupakan rangkian kegiatan 
penyegaran anggota Linmas. Saat itu almarhum pingsan langsung dilarikan kerumah sakit 
kemudian dinyatakan meninggal dunia.Karena beliau meninggal saat bekerja, sehingga pihaknya 
wajib memproses santunan kematiannya. 

 

BPJS KETENAGAKERJAAN SERAHKAN SANTUNAN KEPADA AHLI WARIS ALMARHUM 
I WAYAN RENA 

Denpasar: Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara menyaksikan penyerahan santunan kematian 
dari BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Walikota Denpasar, Senin (5/4/2021). Santunan tersebut 
diserahkan oleh Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua Toto 
Suharto kepada ahli waris Almarhum I Wayan Rena yakni Ni Nyoman Sari. Menurut Toto Suharto 
almarhum I Wayan Rena semasa hidupnya menjabat sebagai Perbekel Desa Sidakarya. Beliau 
meninggal di jam kerja yakni saat mengikuti gerak jalan yang merupakan rangkian kegiatan 
penyegaran anggota Linmas. Saat itu almarhum pingsan langsung dilarikan kerumah sakit 
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kemudian dinyatakan meninggal dunia.Karena beliau meninggal saat bekerja, sehingga pihaknya 
wajib memproses santunan kematiannya. 

Toto Suharto mengaku santunan kematian yang diterima sebesar Rp 598.000.000, Jaminan Hari 
Tua sebesar Rp 76.386.690. Jadi total yang diterima ahli waris sebanyak Rp. 674.386.690. 
"Jumlah santunan itu diterima sesuai Jaminan Pensiunan yakni sebesar Rp 356.600 per bulan," 
ungkap Tato Suharto. 

Dalam kesempatan itu Toto Suharto juga menyampaikan Intruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan 
supaya Pemkot Denpasar bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, 
dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan. 

Walikota Denpasar IGN Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan 
atas pencairan santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris Almarhum I Wayan Rena. 

Jaya Negara membenarkan bahwa Almarhum I Wayan Rena meninggal saat menjalankan 
pekerjaan. Menurutnya almarhum merupakan perbekel yang sangat rajin dan gigih dalam 
bekerja. Pihaknya mengungkapkan rasa bela sungkawa atas meninggalnya beliau. Semoga 
beliau menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa atas semua amal baiknya. Selain itu, pihaknya 
berharap dengan santunan yang didapat, bisa membantu dan meringankan bagi ahli waris 
khususnya istri dan anak-anaknya. 

Dalam kesempatan tersebut Jaya Negara mengharapkan kedepan kepada BPJS Ketenagakerjaan 
supaya menyerahkan santunan bisa pada saat prosesi upacara. "Jika santunan diberikan saat 
prosesi upacara almarhum tentunya akan sangat dirasakan dan meringankan beban pihak 
keluarga," ujar Jaya Negara. 
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Narasumber 

negative - Damianus Wuran (Camat Adonara Timur) Jembatan darurat yang dibangun warga ini 
telah mempermudah evakuasi korban meninggal yang ditemukan untuk sementara ini sebanyak 
tiga orang 

neutral - Damianus Wuran (Camat Adonara Timur) Upaya pencarian dan evakuasi korban saat 
ini terus berlangsung dengan mengandalkan tenaga manusia baik dari pemerintah daerah 
bersama warga 

negative - Damianus Wuran (Camat Adonara Timur) Jadi kita masih sesuaikan kondisi yang ada 
di lapangan meskipun memang pencarian korban sangat sulit pada area timbunan lumpur 

negative - Adonara (None) Hal ini cukup menghambat pergerakan tim yang akan membantu di 
lokasi bencana 

neutral - Adonara (None) Saat ini kapal hanya bisa berlayar menuju Pelabuhan Tobilota, 
sedangkan di pelabuhan Waiwerang menuju lokasi bencana ditutup 

neutral - Roy R.G (None) Iya kalau kita turun di Pelabuhan Tobilota ke lokasi bencana banjir 
bandang sangat jauh, dan saat ini jalur yang akan ditempuh menuju lokasi bencana, banyak 
jalan yang putus akibat longsor dan banjir bandang 

negative - Alfons Hadan Betan (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Ada 
tiga kecamatan yang kena dampak banjir dan longsor yakni Ile Boleng dan Adonara Timur. Total 
untuk sementara 44 orang meninggal, 9 luka-luka, 7 orang hilang, 49 KK kena dampak 

positive - Hedy Rahadian (Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan (PUPR)) Akan dilakukan penanganan darurat sesuai kondisi. Saat ini NTT masih 
hujan deras 

positive - Agustinus Jatmiko (General Manager PLN NTT) Petugas kami terus bersiaga untuk 
mengamankan aliran listrik khususnya di lokasi terdampak banjir atau longsor. Ini kami lakukan 
demi keselamatan warga 
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neutral - Raditya Jati (Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana) Perkembangan terkini bencana banjir bandang yang terjadi di 
Kabupaten Flores Timur pada Senin pukul 05.00 WIB, data sementara mencatat 256 jiwa warga 
mengungsi di Balai Desa Nelemawangi dan sejumlah warga lainnya mengungsi di Balai Desa 
Nelelamadike 

negative - Raditya Jati (Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana) Beberapa kendala dihadapi dalam mendukung upaya 
penanganan darurat. BPBD Kabupaten Flores Timur menginformasikan akses utama melalui 
penyeberangan laut, sedangkan kondisi hujan, angin dan gelombang membahayakan pelayaran 
kapal. Di sisi lain, evakuasi korban yang tertimbun lumpur masih terkendala alat berat 

negative - Raditya Jati (Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana) Korban jiwa saat ini terdata 68 orang meninggal dunia dan 
angka ini masih sangat dinamis karena masih berlangsung pendataan di lapangan 

neutral - Raditya Jati (Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana) Kemudian 60 unit rumah terendam, 743 unit rumah terdampak, 40 
titik akses jalan tertutup pohon tumbang, 5 jembatan putus, 1 unit fasum terdampak, dan 1 unit 
kapal tenggelam 

positive - Doni Monardo (Ketua Satgas COVID-19) Bersama dengan pesawat juga ada barang-
barang logistik yang dibutuhkan seperti selimut, makanan siap saji hingga obat-obatan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera 
mengirim bantuan logistik bagi korban bencana banjir bandang dan longsor, termasuk di 
kawasan Pulau Adonara, Flores Timur 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga bantuan bagi masyarakat yang 
membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan selamat dan bisa disalurkan kepada korban 
bencana alam ini 

negative - Andiani (Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi 
Kementerian ESDM) Tanah pelapukan dan batuan penyusun berupa produk gunung api yang 
bersifat lepas dan mudah luruh jika terkena air. Kemiringan lereng yang curam dan kondisi tanah 
pelapukan yang labil dan dipicu oleh curah hujan yang tinggi 

negative - Andiani (Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi 
Kementerian ESDM) Puluhan rumah warga tertimbun lumpur di Desa Lamanele, Kecamatan Ile 
Boleng. Jembatan putus di Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Adonara, 
Provinsi Nusa Tenggara Timur 

positive - Andiani (Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi 
Kementerian ESDM) Prakiraan wilayah potensi terjadinya gerakan tanah di Indonesia pada bulan 
April 2021 dibandingkan Maret 2021, potensinya mulai memasuki masa transisi atau peralihan 
tahunan terkait penurunan potensi ancaman gerakan tanah tanah khususnya di wilayah Jawa 
serta sebagian besar wilayah Sumatera 
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Ringkasan 

Banjir bandang terjadi Minggu dini hari, 4 April 2021 di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT). Tak hanya BNPB, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga 
menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam serta turut berbelasungkawa atas korban 
bencana alam banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara 
Barat (NTB). 

 

8 PERKEMBANGAN TERKINI BANJIR BANDANG DI FLORES TIMUR NTT 

Jakarta - Banjir bandang terjadi Minggu dini hari, 4 April 2021 di Kabupaten Flores Timur, Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Banjir bandang yang disertai hujan lebat dan angin kencang itu menerjang tiga kecamatan di 
Pulau Adonara, Flores Timur. 

Ketiganya adalah Kecamatan Ile Boleng dengan titik bencana di desa Lamanele, Kecamatan 
Adonara Timur dengan titik bencana di desa Waiburak, dan kelurahan Waiwerang serta desa 
Oyangbarang di Kecamatan Wotan Ulumado. 

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 256 jiwa mengungsi 
akibat banjir bandang disertai tanah longsor itu. 

Dijelaskan Jati, setidaknya 44 orang meninggal dunia dan 24 orang lainnya masih dinyatakan 
hilang, sedangkan warga yang luka-luka, telah mendapatkan perawatan medis. 

Berikut sederet fakta terkini terkait banjir bandang yang landa Kabupaten Flores Timur, Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (NTT) dihimpun Liputan6.com : Camat Adonara Timur Damianus Wuran 
mengatakan, warganya yang bermukim di Waiwerang dan sekitarnya secara bergotong-royong 
membangun jembatan darurat untuk mendukung proses evakuasi korban banjir bandang di 
Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Hal itu dilakukan semata untuk mendukung proses evakuasi korban banjir bandang yang terjadi 
di daerah itu pada Minggu dini hari, 4 April 2021. 

"Jembatan darurat yang dibangun warga ini telah mempermudah evakuasi korban meninggal 
yang ditemukan untuk sementara ini sebanyak tiga orang," kata Damianus seperti dikutip dari 
Antara, Minggu, 4 April 2021. 

Damianus mengatakan, jembatan darurat itu dibangun para warga sekitar setelah akses 
jembatan utama yang menghubungkan wilayah Waiwerang dengan Waiburak terputus total 
akibat diterjang banjir bandang yang berisi aliran lumpur dan membawa serta kayu juga batuan 
besar. 

Damianus menambahkan, menurut data dimilikinya, jumlah korban yang teridentifikasi akibat 
bencana ini adalah enam orang. Tiga orang ditemukan meninggal dan tiga lainnya masih dalam 
proses pencarian. 

"Upaya pencarian dan evakuasi korban saat ini terus berlangsung dengan mengandalkan tenaga 
manusia baik dari pemerintah daerah bersama warga," ucap Damianus. 

Damianus mengungkap, saat ini belum ada dukungan alat berat untuk membantu pencarian 
karena persediaan alat tersebut masih terbatas dan diprioritaskan pada titik lain di Pulau Adonara 
yang juga mengalami bencana banjir serupa, seperti di Desa Nele Lamadike, Kecamatan Ile 
Boleng. 
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"Jadi kita masih sesuaikan kondisi yang ada di lapangan meskipun memang pencarian korban 
sangat sulit pada area timbunan lumpur," ucap dia. 

Akibat cuaca ekstrem, kapal penyeberangan dari dan ke Pelabuhan Larantuka, NTT, belum 
diizinkan berlayar. 

Hanya saja, siang ini, Senin (5/4/2021), sudah ada kapal yang berlayar untuk jarak dekat, meski 
belum menyentuh lokasi banjir bandang. 

Cuaca ekstrem yang melanda Kabupaten Flores, Timur Nusa Tenggara Timur (NTT), 4 hari 
belakangan membuat semua pelayaran dihentikan sementara. Hal ini dilakukan, karena kondisi 
gelombang yang cukup tinggi. 

Oleh karena itu, hingga saat ini, belum ada penyeberangan kapal motor ke lokasi banjir bandang 
di Pulau Adonara. 

Relawan dan petugas yang akan membantu di lokasi bencana banjir bandang, terpaksa 
menumpang kapal menuju pelabuhan terdekat, lalu melakukan perjalanan darat menuju lokasi 
bencana, yang memakan waktu 2 jam. 

Roy R.G, warga Adonara ditemui Senin (5/4/2021) di Pelabuhan Larantuka mengatakan belum 
ada informasi resmi terkait dibukanya pelayaran dari dan menuju pelabuhan Larantuka. 

"Hal ini cukup menghambat pergerakan tim yang akan membantu di lokasi bencana,"ungkapnya. 

Ia juga mengatakan saat ini penyeberangan menggunakan kapal motor ke dua pulau di 
Kabupaten Flores Timur seperti Pulau Adonara dan Solor dan ke Kabupaten Lembata dihentikan 
oleh pemerintah disebabkan faktor cuaca buruk. 

"Saat ini kapal hanya bisa berlayar menuju Pelabuhan Tobilota, sedangkan di pelabuhan 
Waiwerang menuju lokasi bencana ditutup," sebutnya. 

Dia mengatakan para relawan yang ingin membantu korban bencana banjir bandang 
menggunakan kapal motor harus berjibaku. Hal ini mengingat, selain menggunakan perahu 
motor, mereka juga harus menempuh jalur darat yang cukup panjang. 

"Iya kalau kita turun di Pelabuhan Tobilota ke lokasi bencana banjir bandang sangat jauh, dan 
saat ini jalur yang akan ditempuh menuju lokasi bencana, banyak jalan yang putus akibat longsor 
dan banjir bandang," tegas Roy. 

Lebih lanjut, ia mengatakan sudah 3 hari ini kapal motor belum bisa jalan sebab masih dilarang 
berlayar oleh pemerintah dalam hal ini otoritas pelabuhan terkait faktor cuaca buruk. 

Banjir bandang disertai hujan lebat dan angin kencang menerjang empat kecamatan di pulau 
Adonara di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Empat kecamatan tersebut di antaranya Kecamatan Ile Boleng dengan titik bencana di desa 
Lamanele, Kecamatan Adonara Timur dengan titik bencana di desa Waiburak, dan kelurahan 
Waiwerang serta desa Oyangbarang di Kecamatan Wotan Ulumado. 

"Ada tiga kecamatan yang kena dampak banjir dan longsor yakni Ile Boleng dan Adonara Timur. 
Total untuk sementara 44 orang meninggal, 9 luka-luka, 7 orang hilang, 49 KK kena dampak," 
ucap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur Alfons 
Hadan Betan. 
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Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, 
pemerintah akan segera melakukan penanganan darurat untuk kerusakan infrastruktur akibat 
banjir bandang tersebut. 

"Akan dilakukan penanganan darurat sesuai kondisi. Saat ini NTT masih hujan deras," kata Hedy 
kepada Senin (5/4/2021). 

Menurut data yang diberikannya, ada 10 ruas jalan nasional, termasuk jembatan yang terkena 
status bencana akibat banjir bandang dan longsor di NTT dan NTB. 

Berikut daftarnya: Nusa Tenggara Timur 1. Ruas jalan nasional Tarmana-Lantoka-Maritaing 
(Pulau Alor) a. Jembatan Tarmana 2, putus opritb. Jembatan kobra Oprit, tergerusc. Jembatan 
Benlelang Oprit, tergerusd. Jembatan Naumang 2 Oprit, tergerus 2. Ruas jalan nasional Batas 
Kota waikabubak-Sumba Timur (Pulau Sumba)a. Badan jalan Km. 96 + 350, tergerus 3. Ruas 
Jalan nasional Labuan Bajo-Malwatar (Pulau Flores)a. Jembatan Wae Longge pilar tergerus 
pondasi sumuran sudah tergantung 1,5 meter, abutmen 1 sisi sudah tergerus 4. Ruas Jalan 
Propinsi Halilulik-Besikama ( Pulau Timor)a. Jembatan Benenain, roboh dan putus 5. Dalam Kota 
Atambua (Pulau Timor)a. Akses Kenualain-Dafala, Jembatan Fatubenao, terendam banjir 6. Ruas 
Jalan Provinsi menghubungkan Kabupaten TTS dan kabupaten Malaka (Pulau Timor )a. 
Jembatan Kaputu putus 7. Ruas Jalan Provinsi Belakang bandara Umbumehang (Pulau sumba)a. 
Jembatan Kambaniru, putus dan roboh. 

Nusa Tenggara Barat 1. Batas kota Dompu-Sila-Talabiu-Batas Kota Bima-Raba-Sape-Dalam Kota 
Bima a. Ruas jalan Batas kota Dompu, genangan l Km. 38+530 sekitar 200 meter b. Ruas jalan 
Sila-Talabiu, sekitar jembatan Godo VI, genangan sepanjang 400 meter c. Ruas jalan Talabiu-
Batas kota Bima, genangan sepanjang 100 meter tepatnya di desa Amahami Dilansir akun 
Instagram resmi PLN UIW NTT @pln_ntt, Senin (5/4/2021), hingga saat ini, PLN belum dapat 
menghitung berapa banyak gardu yang terdampak banjir dan longsor, khususnya di Flores 
Timur. 

"Petugas kami terus bersiaga untuk mengamankan aliran listrik khususnya di lokasi terdampak 
banjir atau longsor. Ini kami lakukan demi keselamatan warga," kata General Manager PLN Unit 
Induk Wilayah NTT, Agustinus Jatmiko. 

Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam siaran persnya 
mendeteksi adanya Bibit Siklon Tropis 99S di Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Kondisi ini menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir 
dan angin kencang di hampir seluruh wilayah NTT dalam beberapa hari ke depan. 

PLN menghimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap bahaya kelistrikan ketika musim 
hujan dan terjadi banjir. Apabila air mulai masuk ke rumah, warga secara mandiri dapat 
mematikan listrik dari Mini Circuit Breaker (MCB) pada kWh meter. Selanjutnya warga bisa 
menghubungi PLN melalui aplikasi PLN Mobile. 

Sementara sebelumnya di kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) yang lebih dulu terkena 
banjir bandang, PLN telah memulihkan gangguan sistem listrik di Bima. 

Berdasarkan keterangan resmi dari akun Instagram PLN UIW NTB @pln.ntb, update per 4 April 
2021 pukul 20.15 WITA, sebanyak 54 gardu distribusi dan 7500 pelanggan telah memperoleh 
aliran listrik PLN. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata sekitar 256 jiwa mengungsi akibat 
banjir bandang disertai tanah longsor di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pada 
Senin (5/4/2021). 
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"Perkembangan terkini bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Flores Timur pada 
Senin pukul 05.00 WIB, data sementara mencatat 256 jiwa warga mengungsi di Balai Desa 
Nelemawangi dan sejumlah warga lainnya mengungsi di Balai Desa Nelelamadike," ujar Kepala 
Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam keterangannya di 
Jakarta. 

Raditya menjelaskan lebih lanjut, jumlah pengungsi terkini masih dalam pendataan petugas di 
lapangan. 

Desa yang terdampak akibat banjir bandang bertambah menjadi delapan, yang tersebar di empat 
kecamatan. Kedelapan desa tersebut yaitu Desa Nelemadike dan Nelemawangi (Kecamatan Ile 
Boleng), Desa Waiburak dan Kelurahan Waiwerang (Adonara Timur), Desa Oyang Barang dan 
Pandai (Wotan Ulu Mado), dan Desa Duwanur, Waiwadan dan Daniboa (Adonara Barat). 

Sedangkan kerugian materil sementara tercatat rumah hanyut sebanyak 17 unit, terendam 
lumpur 60 unit, dan lima jembatan putus. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat masih terus mendata dan 
memverifikasi dampak korban maupun kerusakan infrastruktur. 

"Beberapa kendala dihadapi dalam mendukung upaya penanganan darurat. BPBD Kabupaten 
Flores Timur menginformasikan akses utama melalui penyeberangan laut, sedangkan kondisi 
hujan, angin dan gelombang membahayakan pelayaran kapal. Di sisi lain, evakuasi korban yang 
tertimbun lumpur masih terkendala alat berat," kata Raditya. 

Raditya Jati mengatakan, mengatakan 68 korban jiwa akibat banjir bandang tersebar di empat 
kabupaten di NTT. 

"Korban jiwa saat ini terdata 68 orang meninggal dunia dan angka ini masih sangat dinamis 
karena masih berlangsung pendataan di lapangan," ucap Raditya. 

Sebaran korban jiwa dari bencana banjir bandang dan bencana lainnya yaitu; Kabupaten Flores 
Timur 44 orang meninggal dunia, Kabupaten Lembata 11 orang meninggal dunia, Kabupaten 
Ende 2 orang meninggal dunia, dan Kabupaten Alor 11 orang meninggal dunia. 

Menurut Raditya Jati, akibat bencana alam ini pula, total 15 orang mengalami luka-luka, 70 orang 
hilang, dan 938 kepala keluarga atau 2.655 jiwa terdampak. 

Raditya juga menyampaikan, kerugian materil dari bencana banjir bandang dan bencana lainnya 
di NTT yaitu, 25 unit rumah rusak berat, 114 unit rumah rusak sedang, dan 17 unit rumah 
hanyut. 

"Kemudian 60 unit rumah terendam, 743 unit rumah terdampak, 40 titik akses jalan tertutup 
pohon tumbang, 5 jembatan putus, 1 unit fasum terdampak, dan 1 unit kapal tenggelam," papar 
dia. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Logistik dan 
Peralatan mengirimkan bantuan untuk warga terdampak banjir bandang dan longsor di 
Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. 

Bantuan untuk korban banjir bandang itu dibawa bersama rombongan Kepala BNPB Letjen TNI 
Doni Monardo yang bertolak ke Flores Timur pada Senin pagi (5/4/2021). Sisanya dikirimkan 
secara bertahap pada hari yang sama menggunakan ekspedisi udara. 

"Bersama dengan pesawat juga ada barang-barang logistik yang dibutuhkan seperti selimut, 
makanan siap saji hingga obat-obatan," jelas Doni. 
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Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati menyebutkan 
rincian jenis bantuan yang dikirimkan berupa makanan siap saji sebanyak 1.002 paket, makanan 
tambahan gizi 1.002 paket, makanan lauk pauk 1.002 paket, selimut 3.000 lembar, sarung 2.000 
lembar, alat tes cepat antigen 10.000 unit, masker kain 1.000 lembar dan masker medis 1.000 
lembar. 

Tak hanya BNPB, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menyampaikan ucapan duka 
cita yang mendalam serta turut berbelasungkawa atas korban bencana alam banjir bandang dan 
longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Sebagai wujud kepedulian kemanusiaan, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 
menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan 
logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban banjir bandang di NTT dan NTB. 

"Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera mengirim bantuan logistik bagi korban bencana 
banjir bandang dan longsor, termasuk di kawasan Pulau Adonara, Flores Timur," ujar Menaker 
Ida Fauziyah, Senin (5/4/2021). 

Menaker Ida juga telah menginstruksikan BLK Lotim berkoordinasi dengan pemda dan pihak 
terkait di lokasi, agar bantuan logistik secepatnya dapat disalurkan, terutama kepada korban 
banjir yang berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. 

Kepala BLK Lotim, Sabar, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan bantuan 
logistik kepada korban bencana di kawasan Pulau Adonara, Flotim. 

Di sekitar lokasi bencana, BLK Lotim juga akan mendirikan posko dapur umum bersama Satgas 
Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Flotim, yang digunakan untuk membuat makanan 
siap bagi para pengungsi di sana. 

"Semoga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan 
selamat dan bisa disalurkan kepada korban bencana alam ini," katanya. 

Tak hanya itu, Sabar juga menyampaikan pihaknya akan memberikan juga bantuan bagi 
masyarakat di sekitar Bima, NTB, yang juga menjadi korban bencana alam banjir bandang. 

Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM 
menerbitkan analisa kejadian gerakan tanah yang memicu longsor parah di Adonara Flores 
Timur, Nusa Tenggara Timur. 

Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM Andiani mengatakan, secara umum penyebab 
gerakan tanah diperkirakan adalah curah hujan yang tinggi sebelum dan pada saat terjadinya 
bencana. Andiani menyebut, kemiringan lereng yang curam juga mengakibatkan batuan yang 
bersifat lepas mudah bergerak. 

"Tanah pelapukan dan batuan penyusun berupa produk gunung api yang bersifat lepas dan 
mudah luruh jika terkena air. Kemiringan lereng yang curam dan kondisi tanah pelapukan yang 
labil dan dipicu oleh curah hujan yang tinggi," ujar Andiani, Senin (5/4/2021). 

Andiani menuturkan dampak kejadian pada Minggu, 4 April 2021 pukul 01.00 Wita saat terjadi 
hujan deras, banjir bandang dan longsor mengakibatkan 23 orang meninggal dunia dan 9 orang 
luka-luka. 

Selain itu 2 orang dinyatakan hilang, 49 kepala keluarga (KK) terdampak. Dilaporkan pula kurang 
lebih 100 orang diduga masih tertimbun di Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Adonara, Provinsi 
Nusa Tenggara Timur. 
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"Puluhan rumah warga tertimbun lumpur di Desa Lamanele, Kecamatan Ile Boleng. Jembatan 
putus di Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Adonara, Provinsi Nusa Tenggara 
Timur," kata Andiani. 

Adiani menuturkan sehari sebelum kejadian di Nusa Tenggara Timur, tepatnya 3 April 3021 turun 
hujan intensitas gerimis hingga deras berdurasi 12 jam berakibat gerakan tanah tanah. 

Gerakan tanah juga terjadi di tebing yang berada di kaki Gunung Slamet mengakibatkan 1 rumah 
rusak dan 4 rumah terancam tertimbun longsor di Desa Wotgalih RT 03 RW 03 Kecamatan 
Jatinegara, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. 

"Prakiraan wilayah potensi terjadinya gerakan tanah di Indonesia pada bulan April 2021 
dibandingkan Maret 2021, potensinya mulai memasuki masa transisi atau peralihan tahunan 
terkait penurunan potensi ancaman gerakan tanah tanah khususnya di wilayah Jawa serta 
sebagian besar wilayah Sumatera," sebut Andiani. 

Andiani mengungkapkan beberapa wilayah yang masih berpotensi tinggi meliputi Wilayah Aceh 
di Sumatera, Kalimantan bagian Tengah-Utara, Sulawesi Bagian Tengah, Gorontalo, Papua, 
Maluku seperti Pulau Buru, Maluku Utara bagian Timur serta sebagian wilayah Nusa Tenggara. 

Andiani mengingatkan meski adanya penurunan intensitas gerakan tanah, seluruh kelompok 
masyarakat harus tetap perlu meningkatkan kewaspadaan tinggi di masa peralihan ini terutama 
pada saat turun hujan di wilayah di pegunungan, perbukitan, jalur jalan, dan seputaran bantaran 
sungai. 

( Syauyiid Alamsyah ). 
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Judul Aturan THR Belum Ada Titik Terang, Desakan pada Pengusaha Kian 
Deras 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210405/12/1376850/aturan-thr-
belum-ada-titik-terang-desakan-pada-pengusaha-kian-deras 

Jurnalis Rahmad Fauzan 

Tanggal 2021-04-05 18:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

positive - Adi Mahfud (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Kemampuan 
perusahaan pascapandemi Covid-19 menjadi pertimbangan utama yang dijadikan acuan dalam 
menentukan THR tahun ini 

 

Ringkasan 

Pembahasan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021 yang masih berlangsung belum 
menunjukkan perkembangan berarti. Namun, desakan bagi perusahaan agar membayar THR 
secara penuh kian terasa. Terakhir, Menteri Koordinasi Perekonomian Airlangga Hartarto secara 
terbuka meminta perusahaan membayar penuh. 

 

ATURAN THR BELUM ADA TITIK TERANG, DESAKAN PADA PENGUSAHA KIAN DERAS 

, JAKARTA - Pembahasan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021 yang masih berlangsung 
belum menunjukkan perkembangan berarti. 

Namun, desakan bagi perusahaan agar membayar THR secara penuh kian terasa. Terakhir, 
Menteri Koordinasi Perekonomian Airlangga Hartarto secara terbuka meminta perusahaan 
membayar penuh. 

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfud mengatakan pihaknya belum 
menerima laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) hasil dari pemeriksaan yang 
dilakukan secara langsung ke perusahaan-perusahaan di Tanah Air. 

Laporan tersebut dinilai vital lantaran kontennya mencakup informasi mengenai kondisi riil 
perusahaan-perusahaan di Indonesia. Termasuk, informasi yang lebih spesifik bagaimana kondisi 
riil dunia usaha Tanah Air; berapa banyak perusahaan yang mampu membayar, dan berapa 
banyak yang tidak. 
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"Kemampuan perusahaan pascapandemi Covid-19 menjadi pertimbangan utama yang dijadikan 
acuan dalam menentukan THR tahun ini," ujar Adi ketika dihubungi, Senin (5/4/2021). 

Sejauh ini, belum ada informasi publik mengenai kondisi rill serta spesifik terkait dengan 
kemampuan bayar THR perusahaan-perusahaan di Tanah Air. Hasil pemeriksaan Pengawas 
Ketenagakerjaan disebut belum diserahkan oleh Kemenaker kepada pemangku kepentingan 
lainnya. 

Selain itu, lanjutnya, perkembangan pembahasan THR antara pemerintah, korporasi, dan serikat 
pekerja sejauh ini belum membahas hal-hal substansial. Melainkan, hanya sekedar 
bersinggungan dalam pembahasan utama mengenai program kerja secara keseluruhan. 

Berdasarkan informasi dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi 
Sukamdani, sebagian besar perusahaan di Tanah Air masih berjuang untuk lepas dari dampak 
pandemi Covid-19 dan tidak menutup kemungkinan ketidakmampuan bayar seperti 2020 akan 
terjadi kembali. 

Berdasarkan data Posko pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 336 
perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari pekerja/buruh pada 2020. 
Perusahaan-perusahaan tersebut dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran 
pembayaran THR. 

Lebih terperinci, dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut, sebanyak 146 pengaduan akibat 
THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat 
bayar, dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan. 

Terkait dengan hal tersebut, sejauh ini belum ada tindakan lebih lanjut oleh Kemenaker. 

Bisnis sudah menghubungi Kemenaker menanyakan perihal tersebut, sampai dengan berita ini 
dituliskan belum mendapatkan respons. 
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Judul Kemnaker Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Bandang dan 
Longsor di NTT dan NTB 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend BLK di Lombok Timur 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/387222/94/kemnaker-kirim-
bantuan-logistik-untuk-korban-banjir-bandang-dan-longsor-di-ntt-dan-
ntb-1617613477 

Jurnalis Aris Kurniawan 

Tanggal 2021-04-05 18:02:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sudah instruksikan agar BLK Lotim segera 
mengirim bantuan logistik bagi korban bencana banjir bandang dan longsor, termasuk di 
kawasan Pulau Adonara, Flores Timur 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga bantuan bagi masyarakat yang 
membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan selamat dan bisa disalurkan kepada korban 
bencana alam ini 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam 
serta turut berbelasungkawa atas korban bencana alam banjir bandang dan longsor di Nusa 
Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai wujud kepedulian kemanusiaan, 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) 
Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan logistik untuk para pengungsi yang menjadi 
korban banjir bandang di NTT dan NTB. 

 

KEMNAKER KIRIM BANTUAN LOGISTIK UNTUK KORBAN BANJIR BANDANG DAN 
LONGSOR DI NTT DAN NTB 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan ucapan duka cita yang 
mendalam serta turut berbelasungkawa atas korban bencana alam banjir bandang dan longsor 
di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Sebagai wujud kepedulian kemanusiaan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan 
logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban banjir bandang di NTT dan NTB. 
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"Kami sudah instruksikan agar BLK Lotim segera mengirim bantuan logistik bagi korban bencana 
banjir bandang dan longsor, termasuk di kawasan Pulau Adonara, Flores Timur," ujarnya melalui 
siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (5/4/2021). 

Menaker Ida juga telah menginstruksikan BLK Lotim berkoordinasi dengan pemda dan pihak 
terkait di lokasi, agar bantuan logistik secepatnya dapat disalurkan, terutama kepada korban 
banjir yang berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. 

Sabar, Kepala Balai Latihan Kerja Lombok Timur, mengatakan bahwa pihaknya akan segera 
mengirimkan bantuan logistik kepada korban bencana di kawasan Pulau Adonara, Flotim. 

Di sekitar lokasi bencana, BLK Lotim juga akan mendirikan posko dapur umum bersama Satgas 
Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Flotim, yang digunakan untuk membuat makanan 
siap bagi para pengungsi di sana. 

"Semoga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan 
selamat dan bisa disalurkan kepada korban bencana alam ini," katanya. 

Tak hanya itu, Sabar juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan juga bantuan bagi 
masyarakat di sekitar Bima, NTB, yang juga menjadi korban bencana alam banjir bandang. 
CM.(ars). 
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Judul Airlangga minta THR dibayar penuh, buruh: Jangan hanya jargon 

Nama Media lokadata.id 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://lokadata.id/artikel/airlangga-minta-thr-dibayar-penuh-buruh-
jangan-hanya-jargon 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-04-05 17:59:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

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

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami melihat kira-kira (sektor usaha) 
yang terdampak masih ada atau nggak, atau bahkan mungkin sebetulnya sudah tumbuh dan 
sudah tidak ada persoalan untuk memberikan THR sekaligus 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Persoalannya mungkin buruh butuh 
THR-nya cepat. Kalau dicicilnya kelamaan kan nanti sudah enggak terlalu relevan 

negative - Bob Azzam (Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT. Toyota 
Motor Manufacturing Indonesia) tidak ada alasan untuk menunda THR 

positive - Bob Azzam (Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT. Toyota 
Motor Manufacturing Indonesia) Saya rasa dalam situasi non pandemi pun bagi perusahaan yang 
nggak mampu juga bisa dibicarakan. Sedangkan bagi yang mampu diharapkan dapat 
melaksanakan THR dengan baik 

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Pengawas 
ketenagakerjaan harus bersikap proaktif, jangan lagi pasif menunggu di belakang meja 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dengan adanya 
perjanjian bersama ini maka pengawas ketenagakerjaan terus memantau dan memastikan 
skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila pengusaha melanggar 
perjanjian tersebut maka pengawas ketenagakerjaan harus tegas dan segera memprosesnya 
secara hukum. 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami akan optimalkan tenaga 
pengawas ini 
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Ringkasan 

Pemerintah meminta pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) tahun ini kepada pegawai 
secara penuh. Namun, kalangan buruh mendesak permintaan itu jangan hanya sekedar jargon. 
"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," kata 
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah bertemu perwakilan Kamar 
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (1/4/2021), dikutip dari Antara. 

 

AIRLANGGA MINTA THR DIBAYAR PENUH, BURUH: JANGAN HANYA JARGON 

Pemerintah meminta pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) tahun ini kepada pegawai 
secara penuh. Namun, kalangan buruh mendesak permintaan itu jangan hanya sekedar jargon. 

"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," kata 
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah bertemu perwakilan Kamar 
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (1/4/2021), dikutip dari Antara. 

Menurut Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini, 
permintaan pemerintah ini muncul lantaran pengusaha sudah diberikan sejumlah stimulus Covid-
19. Selain itu, pemerintah juga telah melaksanakan program vaksinasi massal. 

Pemerintah pada 2020 mengizinkan pengusaha menunda atau mencicil pembayaran THR bagi 
karyawannya. Meski begitu, pembayaran tunjangan tersebut tetap harus diselesaikan pada akhir 
tahun. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 
M/6/HI.00.01/V/2020. 

Pernyataan Airlangga ini ditanggapi dengan hati-hati oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Kami 
melihat kira-kira (sektor usaha) yang terdampak masih ada atau nggak, atau bahkan mungkin 
sebetulnya sudah tumbuh dan sudah tidak ada persoalan untuk memberikan THR sekaligus," 
kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, kepada Lokadata.id, 
Senin (5/4) sore. 

Menurut Anwar, opsi kebijakan THR tahun lalu bisa dicicil masih dibuka lantaran pemerintah 
ingin memberikan ruang kepada sektor usaha yang terdampak. "Persoalannya mungkin buruh 
butuh THR-nya cepat. Kalau dicicilnya kelamaan kan nanti sudah enggak terlalu relevan," 
katanya. 

Dia menambahkan, sejauh ini pemerintah telah menggelar forum tripartit bersama asosiasi 
pengusaha dan kalangan buruh untuk kebijakan THR tahun ini. Menurutnya, pemerintah akan 
memutuskan kebijakan tersebut paling lambat awal Ramadan nanti. 

Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob Azzam mengatakan, pelaku usaha 
meminta kebijakan pembayaran THR disesuaikan dengan kondisi sektor usaha masing-masing. 
Dia menyebut, bagi sektor usaha yang pulih misalnya, "tidak ada alasan untuk menunda THR", 
sesuai dengan imbauan Menko Perekonomian. 

Namun, kata Bob, bagi sektor yang masih terdampak seperti pariwisata, hotel, angkutan darat, 
ritel, dan manufaktur, pengusaha berharap ada pelonggaran. Menurutnya, pelaku usaha 
meminta bagi sektor yang belum pulih ini bisa diberi kesempatan untuk membicarakan 
pembayaran THR secara bipartit. 

"Saya rasa dalam situasi non pandemi pun bagi perusahaan yang nggak mampu juga bisa 
dibicarakan. Sedangkan bagi yang mampu diharapkan dapat melaksanakan THR dengan baik," 
kata Bob kepada Lokadata.id. 
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Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar mengatakan, 
kalangan pekerja mendesak permintaan pemerintah jangan hanya sekadar jargon atau "seruan-
seruan tanpa makna". Dia mengatakan, pemerintah harus memperbaiki kualitas peran pengawas 
ketenagakerjaan. 

Pasalnya, menurut Timboel, untuk pembayaran THR 2020 saja, tak sedikit pekerja yang belum 
mendapatkan haknya. Kondisi ini sedikit banyak disebabkan lemahnya pengawasan dari 
Kemenaker. 

"Pengawas ketenagakerjaan harus bersikap proaktif, jangan lagi pasif menunggu di belakang 
meja," kata Timboel kepada Lokadata.id. 

Timboel meminta Kemenaker segera menilai kondisi perusahaan di sejumlah sektor yang arus 
kasnya memang terdampak. Dari penilaian ini, kata dia, selanjutnya bisa dikomunikasikan 
dengan kalangan pekerja. Keputusan pembayaran THR pun nantinya bisa dituangkan dalam 
sebuah perjanjian bersama. 

"Dengan adanya perjanjian bersama ini maka pengawas ketenagakerjaan terus memantau dan 
memastikan skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila pengusaha 
melanggar perjanjian tersebut maka pengawas ketenagakerjaan harus tegas dan segera 
memprosesnya secara hukum.," katanya. 

Masukan Timboel langsung ditanggapi Anwar Sanusi dari Kemenaker. Dia berjanji, akan 
meningkatkan pengawasan pembayaran THR berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan 
provinsi dan kabupaten/kota. "Kami akan optimalkan tenaga pengawas ini," katanya. 
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Judul Menaker Tegaskan Pengusaha Wajib Bayar THR ke Pekerja 

Nama Media cnnindonesia.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210405173716-92-
626222/menaker-tegaskan-pengusaha-wajib-bayar-thr-ke-pekerja 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-04-05 17:51:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) THR itu adalah kewajiban pengusaha yang 
dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan non upah yang biasanya diberikan pada saat-
saat momentum Hari Raya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Masukan sudah disusun oleh kedua tim kerja 
tersebut baik Depenas maupun Badan Pekerja Tripartit Nasional. Nanti akan disampaikan melalui 
rapat pleno Badan Pekerja Tripartit Nasional 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari tim 
kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional, setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan 
melalui surat edaran kepada pengusaha 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk laporan pengusaha yang belum 
membayarkan THR 2020 itu sudah ditindaklanjuti oleh pengawas pusat dan provinsi 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semuanya sudah ditindaklanjuti 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkap seluruh pengusaha wajib membayarkan 
tunjangan hari raya ( THR ) kepada karyawannya. THR bisa disebutkan pendapatan di luar upah 
yang biasanya dibayarkan pengusaha kepada pekerja. "THR itu adalah kewajiban pengusaha 
yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan non upah yang biasanya diberikan pada 
saat-saat momentum Hari Raya," ungkap Ida kepada media, Senin (5/4). 

 

MENAKER TEGASKAN PENGUSAHA WAJIB BAYAR THR KE PEKERJA 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkap seluruh pengusaha wajib 
membayarkan tunjangan hari raya ( THR ) kepada karyawannya. THR bisa disebutkan 
pendapatan di luar upah yang biasanya dibayarkan pengusaha kepada pekerja. 
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"THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan 
non upah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya," ungkap Ida kepada 
media, Senin (5/4). 

Sejauh ini, Ida belum bisa menyampaikan mengenai skema pembayaran THR pada 2021. 
Menurutnya, hal itu masih dibahas di tim kerja Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan 
Badan Pekerja Tripartit Nasional. 

"Masukan sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut baik Depenas maupun Badan Pekerja 
Tripartit Nasional. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Badan Pekerja Tripartit Nasional," 
tutur Ida. 

Politikus PKB itu menyatakan Badan Pekerja Tripartit Nasional akan memberikan saran 
kepadanya terkait langkah-langkah yang harus diambil terkait pembayaran THR. Ia juga akan 
mendengarkan laporan dari tim kerja Depenas dalam mengambil keputusan pembayaran THR. 

"Kami akan mendengarkan laporan dari tim kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional, 
setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui surat edaran kepada pengusaha," jelas Ida. 

Sementara, Ida menyatakan seluruh pengaduan terkait pembayaran THR 2020 sudah 
ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Seluruh laporan 
itu akan menjadi bahan evaluasi pembayaran THR pada 2021. 

"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR 2020 itu sudah ditindaklanjuti oleh 
pengawas pusat dan provinsi," katanya. 

Ia menambahkan mayoritas pengaduan terkait dengan tata cara pembayaran THR. Lalu, 
beberapa laporan yang masuk juga membahas soal pengawasan dan penegakan hukum bagi 
pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR. 

"Semuanya sudah ditindaklanjuti," jelas dia. 

Sebagai informasi, pemerintah mengizinkan perusahaan swasta melakukan tunda atau cicil 
pembayaran THR Keagamaan pada 2020. Namun, pembayaran THR yang dicicil atau ditunda ini 
tetap harus diselesaikan pada 2020. 

Izin ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan 
dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 
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Judul Pembayaran THR, Menaker: Kewajiban Pengusaha! 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/04/05/320/2389737/pembayaran-
thr-menaker-kewajiban-pengusaha 

Jurnalis Michelle Natalia 

Tanggal 2021-04-05 17:43:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Proses sekarang, pembahasan di tim kerja 
dewan pengupahan nasional (Depenas) dan badan pekerja tripartit nasional. Masukannya sudah 
disusun oleh kedua tim kerja tersebut baik Depenas maupun tripartit nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu saja secara umum kami sampaikan 
bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah 
pendapatan non upah biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya. Tentu ini 
kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami mendapatkan laporan dan itu sudah 
ditindak lanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten Kota, ini akan menjadi bahan 
kami untuk membahas pembayaran THR 2021 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa aturan THR pekerja tahun 
ini akan disampaikan dalam waktu dekat. "Proses sekarang, pembahasan di tim kerja dewan 
pengupahan nasional (Depenas) dan badan pekerja tripartit nasional. Masukannya sudah 
disusun oleh kedua tim kerja tersebut baik Depenas maupun tripartit nasional," ujar Ida di 
Semarang, Senin (5/4/2021). 

 

PEMBAYARAN THR, MENAKER: KEWAJIBAN PENGUSAHA! 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa aturan THR 
pekerja tahun ini akan disampaikan dalam waktu dekat. 

"Proses sekarang, pembahasan di tim kerja dewan pengupahan nasional (Depenas) dan badan 
pekerja tripartit nasional. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut baik Depenas 
maupun tripartit nasional," ujar Ida di Semarang, Senin (5/4/2021). 
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Hal ini akan disampaikan melalui rapat pleno tripartit nasional, tripartit nasional ini memberikan 
saran dan masukan kepada menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR. 

"Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang 
dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan non upah biasanya diberikan pada saat-saat 
momentum Hari Raya. Tentu ini kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja," 
tambahnya. 

Ida mengatakan bahwa pihaknya akan mendengarkan laporan dari tim kerja Depenas dan Badan 
Pekerja Tripartit Nasional, setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran 
kepada pengusaha. 

"Kami mendapatkan laporan dan itu sudah ditindak lanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker 
Kabupaten Kota, ini akan menjadi bahan kami untuk membahas pembayaran THR 2021," 
tambahnya. 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Masak sekarang mau dicicil lagi, kapan lunasnya? Maka kami 
minta tidak ada lagi yang namanya mencicil untuk bayar THR 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Negara 
mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015, itu belum dihapus, dan dalam aturan ini tidak ada 
disebut membayar THR itu mencicil 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Setelah berikan data laporan keuangan, maka secara 
bersamaan serikat pekerja dan manajemen perusahaan bisa menghadap ke dinas 
ketenagakerjaan setempat, dari situ kan bisa diperiksa oleh pemerintah, apakah mampu tidak 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Sikap kami pada 12 April kalau tetap ada pembayaran THR 
dicicil dan bahkan tidak dibayar penuh, aksi akan semakin membesar. Tentu ini dengan cara 
kami tetap mensiasatinya di tengah pandemi corona 

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

 

Ringkasan 

Para buruh meminta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 dibayarkan penuh, tidak lagi dicicil 
seperti tahun lalu. Terlebih masih ada perusahaan yang belum melunasi pembyaran THR tahun 
2020. "Masak sekarang mau dicicil lagi, kapan lunasnya? Maka kami minta tidak ada lagi yang 
namanya mencicil untuk bayar THR," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), 
Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021). 
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BURUH MINTA THR 2021 TIDAK DICICIL LAGI 

JAKARTA, - Para buruh meminta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 dibayarkan penuh, 
tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Terlebih masih ada perusahaan yang belum melunasi 
pembyaran THR tahun 2020. 

"Masak sekarang mau dicicil lagi, kapan lunasnya? Maka kami minta tidak ada lagi yang namanya 
mencicil untuk bayar THR," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said 
Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021). 

Menurutnya, serikat buruh berpegang pada pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian 
Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan 24 perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia, yang meminta pengusaha tahun ini berkomitmen membayar penuh THR karyawan. 
Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
nantinya tidak menerbitkan surat edaran (SE) yang bertolak belakang dengan pernyataan 
Airlangga. 

"Negara mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015, itu belum dihapus, dan dalam aturan ini tidak 
ada disebut membayar THR itu mencicil," jelasnya. 

Said bilang, bila terdapat perusahaan yang tak mampu membayar THR secara penuh karena 
kinerjanya masih terdampak pandemi Covid-19, maka perlu dibuktikan dengan menunjukkan 
laporan keuangan yang merugi dalam dua tahun terakhir. Menurut Said, laporan keuangan itu 
tak perlu mendetail, hanya menampil secara jelas kerugian perusahaan sehingga tak mampu 
membayarkan THR. Ia bilang, negosiasi THR harus dilakukan dengan jujur, terbuka, dan terukur. 

"Setelah berikan data laporan keuangan, maka secara bersamaan serikat pekerja dan 
manajemen perusahaan bisa menghadap ke dinas ketenagakerjaan setempat, dari situ kan bisa 
diperiksa oleh pemerintah, apakah mampu tidak," papar dia. 

Ia bilang, tuntutan untuk mendapat THR secara penuh juga akan disampaikan dalam demo 
buruh yang akan dilakukan pada Senin, 12 April 2021 mendatang. Aksi ini sekaligus menolak 
omnibus law Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Demo itu akan diikuti oleh buruh di lebih dari 1.000 perusahaan. Selain itu, demo tak hanya 
dilakukan di DKI Jakarta, tetapi tersebar di 20 provinsi dan lebih dari 150 kabupaten/kota. 

Said bilang, jika permintaan terkait pembayaran THR tidak dipenuhi maka pihaknya bakal 
melakukan aksi dengan sekala yang lebih besar. 

"Sikap kami pada 12 April kalau tetap ada pembayaran THR dicicil dan bahkan tidak dibayar 
penuh, aksi akan semakin membesar. Tentu ini dengan cara kami tetap mensiasatinya di tengah 
pandemi corona," ucap dia. 

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta komitmen pengusaha menjelang 
Lebaran untuk membayar THR secara penuh. Hal ini dikarenakan pemerintah sudah memberikan 
dukungan dalam berbagai bentuk. 

Stimulus terus diberikan seiring dengan berjalannya program vaksinasi. Seperti pada sektor 
pariwisata khususnya hotel, restoran, dan kafe (horeka), pengusaha bisa memanfaatkan fasilitas 
relaksasi kredit penambahan modal kerja dengan sistem penjaminan yang akan disalurkan 
melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," ujar 
Airlangga dalam pertemuannya dengan Kadin seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat 
(2/4/2021). 
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Narasumber 

neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Tetapi pada tahun ini, semua industri di Banten sudah mulai bergeliat bangkit. 
Untuk itu saya harapkan pemberian THR tidak lagi dicicil 

neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Biasanya ada Surat Edaran (SE) 15 hari menjelang lebaran dari Kementerian 
Ketenagakerjaan terkait pemberian THR 

positive - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Kalau di bawah satu tahun, pemberian THR-nya proporsional saja, menyesuaikan 
dengan lamanya ia bekerja 

neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) THR itu diberikan untuk tunjangan keagamaan, tidak hanya yang beragama Islam 
saja, tapi yang non muslim juga 

 

Ringkasan 

Perusahaan yang ada di Banten akan memberikan tunjangan hari raya (THR) pada tahun ini 
tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Hal ini tidak lepas dari geliat industri di Provinsi Banten sudah 
mulai tumbuh. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Provinsi Banten 
Al Hamidi mengatakan, pada tahun lalu pemberian THR memang diperbolehkan dicicil, 
mengingat dampak Pandemi COVID-19 masih sangat terasa oleh sebagian besar perusahaan. 

 

PEMPROV BANTEN: PEMBERIAN THR TAHUN INI TIDAK DICICIL 

SERANG - Perusahaan yang ada di Banten akan memberikan tunjangan hari raya (THR) pada 
tahun ini tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Hal ini tidak lepas dari geliat industri di Provinsi 
Banten sudah mulai tumbuh. 
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Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi 
mengatakan, pada tahun lalu pemberian THR memang diperbolehkan dicicil, mengingat dampak 
Pandemi COVID-19 masih sangat terasa oleh sebagian besar perusahaan. 

"Tetapi pada tahun ini, semua industri di Banten sudah mulai bergeliat bangkit. Untuk itu saya 
harapkan pemberian THR tidak lagi dicicil," ujarnya, seusai mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) 
bersama Gubernur Banten, Senin (5/4/2021). 

Namun meskipun demikian, lanjut Hamidi, pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah 
pusat terkait mekanismenya pemberian THR pada tahun ini. "Biasanya ada Surat Edaran (SE) 15 
hari menjelang lebaran dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait pemberian THR," ucapnya. 

Lebih lanjut Hamidi menjelaskan, untuk besaran THR sendiri yang wajib diberikan oleh 
perusahaan sebesar satu kali gaji bagi karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun. "Kalau 
di bawah satu tahun, pemberian THR-nya proporsional saja, menyesuaikan dengan lamanya ia 
bekerja," jelasnya. 

Untuk pemberian THR sendiri, tambah Hamidi, paling lambat tujuh hari sebelum lebaran. Nanti 
akan diawasi bagaimana perkembangan kondisi di lapangan. "THR itu diberikan untuk tunjangan 
keagamaan, tidak hanya yang beragama Islam saja, tapi yang non muslim juga," tuturnya. 

(don). 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera 
mengirim bantuan logistik bagi korban bencana banjir bandang dan longsor, termasuk di 
kawasan Pulau Adonara, Flores Timur 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga bantuan bagi masyarakat yang 
membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan selamat dan bisa disalurkan kepada korban 
bencana alam ini 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam 
serta turut berbelasungkawa atas korban bencana alam banjir bandang dan longsor di Nusa 
Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai wujud kepedulian kemanusiaan, 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) 
Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan logistik untuk para pengungsi yang menjadi 
korban banjir bandang di NTT dan NTB. 

 

BANTU KORBAN BANJIR BANDANG, MENAKER MINTA BLK KIRIM LOGISTIK UNTUK 
PENGUNGSI 

Bantu Korban Banjir Bandang, Menaker Minta BLK Kirim Logistik untuk Pengungsi Michelle 
Natalia Senin, 05 April 2021 - 15:25 WIB loading. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Foto/Ist JAKARTA - Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam serta turut 
berbelasungkawa atas korban bencana alam banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur 
(NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 
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Sebagai wujud kepedulian kemanusiaan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, 
menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan 
logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban banjir bandang di NTT dan NTB. 

"Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera mengirim bantuan logistik bagi korban bencana 
banjir bandang dan longsor, termasuk di kawasan Pulau Adonara, Flores Timur," ujar Ida di 
Jakarta, Senin (5/4/2021). 

Dia juga telah menginstruksikan BLK Lotim berkoordinasi dengan pemda dan pihak terkait di 
lokasi, agar bantuan logistik secepatnya dapat disalurkan, terutama kepada korban banjir yang 
berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. 

Kepala BLK Lotim, Sabar, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan bantuan 
logistik kepada korban bencana di kawasan Pulau Adonara, Flotim. 

Di sekitar lokasi bencana, BLK Lotim juga akan mendirikan posko dapur umum bersama Satgas 
Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Flotim, yang digunakan untuk membuat makanan 
siap bagi para pengungsi di sana. 

"Semoga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan 
selamat dan bisa disalurkan kepada korban bencana alam ini," katanya. 

Tak hanya itu, Sabar juga menyampaikan pihaknya akan memberikan juga bantuan bagi 
masyarakat di sekitar Bima, NTB, yang juga menjadi korban bencana alam banjir bandang. 

(ind). 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tentunya apa yang disampaikan Pak 
Menko (terkait THR ) menjadi bahan pertimbangan kami 

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

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita harapkan sebelum puasa 
(Ramadan) sudah bisa kita terbitkan (aturan THR ) 

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

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

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta komitmen pengusaha 
menjelang Hari Raya Lebaran untuk membayar Tunjangan Hari Raya ( THR ) secara penuh alias 
tidak dicicil. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun angka bicara terkait hal ini. 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi 
mengungkapkan apa yang menjadi keinginan Menko Airlangga akan tetap diperhatikan dalam 
menyiapkan aturan THR Lebaran 2021 ini. 

 

MENKO AIRLANGGA MINTA THR 2021 TAK DICICIL, BEGINI RESPONS KEMNAKER 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta komitmen 
pengusaha menjelang Hari Raya Lebaran untuk membayar Tunjangan Hari Raya ( THR ) secara 
penuh alias tidak dicicil. 



 

117 
 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun angka bicara terkait hal ini. Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan apa yang 
menjadi keinginan Menko Airlangga akan tetap diperhatikan dalam menyiapkan aturan THR 
Lebaran 2021 ini. 

"Tentunya apa yang disampaikan Pak Menko (terkait THR ) menjadi bahan pertimbangan kami," 
kata dia kepada Liputan6.com, dikutip Senin (5/4/2021). 

Sebagai informasi, saat ini pemerintah memang tengah mematangkan aturan Tunjangan Hari 
Raya (THR) 2021. Anwar Sanusi memastikan, dalam menyusunan aturan THR tersebut, 
pemerintah melibatkan unsur pengusaha dan pekerja. 

"Kita sedang mematangkan pilihan kebijakan yang akan diambil dengan mengkomunikasikan 
dengan pihak-pihak pengusaha dan pekerja," kata dia. 

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

"Kita harapkan sebelum puasa (Ramadan) sudah bisa kita terbitkan (aturan THR )," tutup dia. 

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

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

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

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

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

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

Sedangkan untuk sektor pariwisata khususnya hotel, restoran dan kafe (HOREKA), Airlangga 
mengatakan agar pengusaha dapat memanfaatkan fasilitas relaksasi kredit penambahan modal 
kerja dengan sistem penjaminan yang akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara 
(HIMBARA) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

Hadir dalam pertemuan dengan Menko Airlangga Hartarto, Perwakilan Kadin Indonesia antara 
lain, Anindya Bakrie, Benny Soetrisno, Erwin Aksa, dan beberapa ketua Kadin dari berbagai 
daerah. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera 
mengirim bantuan logistik bagi korban bencana banjir bandang dan longsor, termasuk di 
kawasan Pulau Adonara, Flores Timur 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga bantuan bagi masyarakat yang 
membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan selamat dan bisa disalurkan kepada korban 
bencana alam ini 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) 
Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan logistik untuk para pengungsi yang menjadi 
korban banjir bandang di NTT dan NTB. Ida juga mewakili Kementerian Ketenagakerjaan ( 
Kemnaker ) menyampaikan cita yang mendalam serta turut belasungkawa atas korban bencana 
alam banjir bandang dan longsor di kedua lokasi tersebut. 

 

BENCANA DI NTT DAN NTB, MENAKER MINTA BLK LOTIM KIRIM BANTUAN 
LOGISTIK 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) 
Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan logistik untuk para pengungsi yang menjadi 
korban banjir bandang di NTT dan NTB. Ida juga mewakili Kementerian Ketenagakerjaan ( 
Kemnaker ) menyampaikan cita yang mendalam serta turut belasungkawa atas korban bencana 
alam banjir bandang dan longsor di kedua lokasi tersebut. 

"Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera mengirim bantuan logistik bagi korban bencana 
banjir bandang dan longsor, termasuk di kawasan Pulau Adonara, Flores Timur," ujarnya, melalui 
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jakarta, Senin (5/4/2021). 
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Menaker juga telah menginstruksikan BLK untuk Lotim berkoordinasi dengan pemda dan pihak 
terkait di lokasi, agar bantuan logistik secepatnya dapat disalurkan, terutama kepada korban 
banjir yang berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. 

Kepala BLK Lotim, Sabar, mengatakan, pihaknya akan segera mengirimkan bantuan logistik 
kepada korban bencana di kawasan Pulau Adonara, Flotim. 

Di sekitar lokasi bencana, BLK Lotim juga akan mendirikan posko dapur umum bersama Satgas 
Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Flotim, yang digunakan untuk membuat makanan 
siap bagi para pengungsi di sana. 

"Semoga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan 
selamat dan bisa disalurkan kepada korban bencana alam ini," katanya. 

Sabar juga menyampaikan, pihaknya akan memberikan bantuan bagi masyarakat di sekitar Bima, 
NTB, yang juga menjadi korban bencana alam banjir bandang. 
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negative - Said Iqbal (ketua KSPI) PP 78 tahun 2015 tidak ada disebut membayar THR itu 
mencicil. Boleh tidak bagi perusahaan yang tidak mampu dan sudah dibuktikan, silakan 
berunding dengan buruh, tunjukkan 2 tahun berturut-turut laporan keuangannya rugi 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kalau bikin SE artinya semuanya boleh. Yang mampu pun 
merasa tidak mampu, yang setengah mampu pun meras tidak mampu. Semua merasa tidak 
mampu 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar pengusaha membayar Tunjangan 
Hari Raya (THR) secara penuh dan tidak dicicil. Meski begitu, dia mengatakan masih ada ruang 
perundingan bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh. Presiden KSPI Said 
Iqbal menjelaskan hal ini pun harus dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan yang 
menunjukkan kerugian selama 2 tahun terakhir. 

 

KSPI MINTA PERUSAHAAN YANG TAK MAMPU BAYAR THR PENUH TUNJUKAN 
LAPORAN KEUANGAN 

. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar pengusaha membayar Tunjangan 
Hari Raya (THR) secara penuh dan tidak dicicil. Meski begitu, dia mengatakan masih ada ruang 
perundingan bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh. 

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan hal ini pun harus dibuktikan dengan laporan keuangan 
perusahaan yang menunjukkan kerugian selama 2 tahun terakhir. 

"PP 78 tahun 2015 tidak ada disebut membayar THR itu mencicil. Boleh tidak bagi perusahaan 
yang tidak mampu dan sudah dibuktikan, silakan berunding dengan buruh, tunjukkan 2 tahun 
berturut-turut laporan keuangannya rugi," ujar Said dalam konferensi pers, Senin (5/4). 
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Dia juga mengatakan, setelah itu serikat pekerja atau perwakilan buruh bersama dengan 
manajemen perusahaan menghadap dinas tenaga kerja setempat atau Kementerian 
Ketenagakerjaan untuk diperiksa lebih lanjut apakah mampu membayar atau jelas merugi. 

Said pun berharap pemerintah khususnya Menteri Ketenagakerjaan tidak lagi mengeluarkan 
Surat Edaran terkait dengan pembayaran THR yang bisa ditunda atau dicicil. 

Padahal menurutnya, perusahaan yang tak mampu membayar THR menyelesaikannya dengan 
mekanisme bipartit dengan fakta-fakta yang ada yakni laporan keuangan. 

"Kalau bikin SE artinya semuanya boleh. Yang mampu pun merasa tidak mampu, yang setengah 
mampu pun meras tidak mampu. Semua merasa tidak mampu," katanya. 

Said juga meminta pemerintah seimbang terhadap kepentingan pengusaha dan buruh. 
Menurutnya, buruh juga memahami kondisi yang dialami perusahaan dan memahami stimulus 
yang diberikan, karenanya dia meminta agar perusahaan tidak serakah mengingat sudah banyak 
stimulus yang diberikan oleh pemerintah. 

Lebih lanjut, Said juga menyebut pihaknya masih mengakumulasikan berapa banyak perusahaan 
yang belum melunasi THR sejak tahun lalu. Dia memastikan beberapa serikat buruh sudah 
mengantongi jumlah perusahana yang belum melunasi THR. 
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positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami 
juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan 
pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh 
masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Semoga dengan adanya Inpres 
ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh 
dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan 

 

Ringkasan 

Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru. Pasalnya Presiden RI, Joko Widodo, telah 
mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Inpres 2/2021 ini ditujukan 
kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, tiga Kepala Badan 
termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di 
seluruh wilayah Indonesia. 

 

INPRES PERINTAHKAN SELURUH UNSUR PEMERINTAHAN DUKUNG BPJS 
KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA- Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru. Pasalnya Presiden RI, Joko Widodo, telah 
mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). 
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Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa 
Agung, tiga Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 
Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai 
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, 
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing. 

Dalam inpres tersebut Presiden menegaskan seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima 
upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan 
penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek. 

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk 
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh mengimplementasikan program 
Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 
tersebut. 

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan 
pelaksanaan inpres secara berkala setiap enam bulan. 

Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya 
kepada Presiden Joko Widodo dan menyambut baik Inpres. Selain itu diaa akan memastikan 
seluruh jajarannya berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh 
Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejagung untuk mengawal implementasinya. 

BPJamsostek segera bergerak menyiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang 
dibutuhkan serta seluruh personilnya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder di 
seluruh Indonesia "Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan telah 
menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan 
mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, 
termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," katanya. 

Anggoro menambahkan sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJamsostek sebagai lembaga penyelenggaranya harus 
terus dijaga konsistensinya. 

"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai 
kesejahteraan," ujarnya. 

. 
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neutral - Ramidi Abdul (Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Nasional atau SPN) Perlu 
digarisbawahi, persoalan THR di undang-undang itu sesuatu yang normatif. Tidak ada tawar-
menawar. Kami tidak akan mengusahakan perundingan itu 

negative - Apindo Haryadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Tidak ada 
jalan lain selain kita kompromi. Mereka (pengusaha) mengupayakan pembicaraan bipartit 

negative - Apindo Haryadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Yang paling 
penting karyawan tidak di-PHK. Saya rasa dalam kondisi ini bisa ada kesepakatan pengusaha 
dan karyawan asal transparan 

negative - Said (Ketua Harian LAMR BengkalisSofyan) Bipartit bisa sepanjang ada bukti kasat 
mata yang terlihat, yaitu laporan pembukuan perusahaan yang merugi selama dua tahun, dan 
bernegosiasi dengan serikat pekerja 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Nasional atau SPN Ramidi Abdul menolak permintaan 
pengusaha menggelar perundingan bipartit untuk pembayaran tunjangan hari raya atau THR 
Lebaran 2021. Ia mendesak pengusaha memenuhi kewajiban THR kepada pekerjanya secara 
penuh tanpa dicicil. "Perlu digarisbawahi, persoalan THR di undang-undang itu sesuatu yang 
normatif. Tidak ada tawar-menawar. Kami tidak akan mengusahakan perundingan itu," ujar 
Ramidi dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 5 April 2021. 

 

BURUH TOLAK THR LEBARAN DICICIL: TIDAK ADA TAWAR-MENAWAR 

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Nasional atau SPN Ramidi Abdul 
menolak permintaan pengusaha menggelar perundingan bipartit untuk pembayaran tunjangan 
hari raya atau THR Lebaran 2021. Ia mendesak pengusaha memenuhi kewajiban THR kepada 
pekerjanya secara penuh tanpa dicicil. 
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"Perlu digarisbawahi, persoalan THR di undang-undang itu sesuatu yang normatif. Tidak ada 
tawar-menawar. Kami tidak akan mengusahakan perundingan itu," ujar Ramidi dalam konferensi 
pers secara virtual, Senin, 5 April 2021. 

Ia melanjutkan pengusaha harus memberi kepastian terhadap buruh soal pembayaran THR 
menjelang Idul Fitri. Sesuai ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang masih berlaku, tunjangan wajib diberikan dengan 
batas waktu tertentu sebelum hari raya. 

Di samping itu, Ramidi meminta pemerintah memberikan dukungan terhadap buruh dengan tidak 
menerbitkan surat edaran yang mengizinkan perusahaan memberikan THR dengan mekanisme 
dicicil. Tahun lalu, saat pembayaran THR dilakukan dengan cara dicicil, ada 10 ribu buruh yang 
belum menerima haknya karena perusahaan masih mengutang. 

Masalah tersebut semakin membebani buruh yang ikut terimbas dampak pandemi Covid-19. 
Data SPN menunjukkan, pada 2020, sebanyak 24.451 pekerja diliburkan tanpa diberi upah dan 
mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon. 

Pengusaha sebelumnya menyatakan niat ingin melakukan perundingan bipartit untuk 
menanggapi permintaan buruh yang mendesak perusahaan membayar THR secara penuh. Ketua 
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan tak semua 
perusahaan memiliki kondisi keuangan yang cukup lantaran masih tertekan pandemi Covid-19. 

"Tidak ada jalan lain selain kita kompromi. Mereka (pengusaha) mengupayakan pembicaraan 
bipartit," ujar Haryadi. Menurut Haryadi, ada sejumlah sektor yang saat ini masih mengalami 
kesulitan pendapatan, seperti sektor angkutan darat, tekstil, dan perhotelan. Pengusaha hotel di 
Bali, misalnya, nyaris menutup usaha akibat rendahnya tingkat kunjungan selama setahun 
pandemi sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan THR. 

Dengan kondisi arus kas yang tidak lancar, Haryadi menilai perusahaan tak mungkin dipaksa 
untuk membayar tunjangan secara penuh bagi para pekerja. "Yang paling penting karyawan 
tidak di-PHK. Saya rasa dalam kondisi ini bisa ada kesepakatan pengusaha dan karyawan asal 
transparan," tutur Haryadi. 

Sementara itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan akan membuka 
ruang bipartit dengan pengusaha. Syaratnya, buruh meminta perusahaan menunjukkan bukti 
laporan keuangan selama dua tahun bagi sektor-sektor yang tidak mampu membayar THR 
secara penuh, seperti industri pariwisata dan turunannya. 

"Bipartit bisa sepanjang ada bukti kasat mata yang terlihat, yaitu laporan pembukuan 
perusahaan yang merugi selama dua tahun, dan bernegosiasi dengan serikat pekerja," ujar 
Presiden KSPI Said. 

Secara bersamaan, Said meminta bukti laporan keuangan itu diserahkan ke dinas 
ketenagakerjaan setempat. Setelah itu, pemerintah akan menilai kemampuan perusahaan dalam 
membayarkan kewajibannya kepada pekerja berdasarkan pembukuan keuangannya. 
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negative - Ngatiana (Plt Walikota Cimahi) Kebanyakan pekerja sudah tahu (pentingnya APD), 
tapi sengaja tidak menggunakannya, tidak mematuhi peraturan di tempat kerja dan kurang hati-
hati dalam melaksanakan pekerjaannya 

positive - Yanuar Taufik (Kepala Dinas Pendidikan (Disdik)) Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
memberikan informasi tentang peraturan pemerintah RI kepada pengusaha, serikat pekerja dan 
pekerja sebanyak 100 orang 

 

Ringkasan 

Kecelakaan di lingkungan kerja pada umumnya disebabkan kelalaian manusia. Para pekerja 
banyak yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja. "Kebanyakan pekerja 
sudah tahu (pentingnya APD), tapi sengaja tidak menggunakannya, tidak mematuhi peraturan 
di tempat kerja dan kurang hati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya," ungkap Plt Walikota 
Cimahi, Ngatiana saat Monev Jaminan Sosial Nasional BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, di 
Gedung Cimahi Technopark, Jalan Baros Utama, Kota Cimahi, Senin (5/4/2021). 

 

WALIKOTA CIMAHI SEBUT MAYORITAS KECELAKAAN KERJA DISEBABKAN PEKERJA 
MENGABAIKAN APD 

Cimahi : Kecelakaan di lingkungan kerja pada umumnya disebabkan kelalaian manusia. Para 
pekerja banyak yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja. 

"Kebanyakan pekerja sudah tahu (pentingnya APD), tapi sengaja tidak menggunakannya, tidak 
mematuhi peraturan di tempat kerja dan kurang hati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya," 
ungkap Plt Walikota Cimahi, Ngatiana saat Monev Jaminan Sosial Nasional BPJS Kesehatan dan 
Ketenagakerjaan, di Gedung Cimahi Technopark, Jalan Baros Utama, Kota Cimahi, Senin 
(5/4/2021). 
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Dia menambahkan, banyak pekerja yang tidak menggunakan atau memakai alat perlindungan 
kerja. Salah satunya pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), seperti memakai 
pakaian kerja untuk melindungi tubuh dan helm untuk melindungi kepala dari hal-hal yang 
membahayakan. 

Faktor lainnya, lanjut Ngatiana, kondisi peralatan kerja dan minimnya pengetahuan pekerja 
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 

Oleh karenanya, kata Ngatiana, monitoring dan evaluasi terhadap masalah keselamatan dan 
kesehatan kerja sangat penting. Khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor industri dan 
perdagangan. 

Ngatiana menjelaskan, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah 
mengamanatkan, bahwa setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja agar 
tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan 
sekitarnya. 

Oleh karena itu, Ngatiana berharap, pihak perusahaan memperhatikan perlindungan terhadap 
karyawannya. Para pekerja tersebut, memiliki hak atas perlindungan kerja. 

Lebih lanjut, Ngatiana menyampaikan, sosialisasi tentang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 
harus dilakukan agar para pekerja mengetahui hak dan kewajibannya sebagai tenaga kerja 
sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Yanuar Taufik menjelaskan, monitoring dan evaluasi 
sekaligus sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan ini sesuai dengan Undang-
Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah nomor 37 
tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 

"Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang peraturan pemerintah RI 
kepada pengusaha, serikat pekerja dan pekerja sebanyak 100 orang," ujarnya. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami telah menginstruksikan BLK Lotim 
berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan pihak terkait di lokasi. Hal ini agar 
bantuan logistik secepatnya dapat disalurkan, terutama kepada korban banjir yang berada di 
daerah pelosok yang sulit terjangkau 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menginstruksikan Balai Latihan Kerja ( BLK ) 
Lombok Timur (Lotim) agar segera mengirim bantuan logistik bagi korban banjir bandang dan 
longsor di Pulau Adonara, Flores Timur. "Kami telah menginstruksikan BLK Lotim berkoordinasi 
dengan pemerintah daerah (pemda) dan pihak terkait di lokasi. Hal ini agar bantuan logistik 
secepatnya dapat disalurkan, terutama kepada korban banjir yang berada di daerah pelosok 
yang sulit terjangkau," katanya, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, 
Senin (5/4/2021). 

 

MENAKER IDA INSTRUKSIKAN BLK LOTIM KIRIM BANTUAN KE KORBAN LONGSOR 
DI ADONARA 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menginstruksikan Balai Latihan Kerja ( BLK ) 
Lombok Timur (Lotim) agar segera mengirim bantuan logistik bagi korban banjir bandang dan 
longsor di Pulau Adonara, Flores Timur. 

"Kami telah menginstruksikan BLK Lotim berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan 
pihak terkait di lokasi. Hal ini agar bantuan logistik secepatnya dapat disalurkan, terutama 
kepada korban banjir yang berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau," katanya, seperti 
dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (5/4/2021). 
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Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian kemanusiaan Menaker Ida untuk para pengungsi 
korban banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Tak lupa ia menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengucapkan duka cita 
yang mendalam serta turut berbelasungkawa atas korban bencana alam banjir bandang dan 
longsor di kawasan tersebut. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala BLK Lotim Sabar mengatakan, pihaknya akan segera 
mengirimkan bantuan logistik kepada korban bencana di kawasan Pulau Adonara, Flotim. 

Selain itu, kata dia, BLK Lotim juga akan mendirikan posko dapur umum bersama Satgas Badan 
Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Flotim di sekitar lokasi bencana. Posko tersebut akan 
digunakan untuk membuat makanan siap bagi para pengungsi. 

"Semoga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan 
selamat dan bisa disalurkan kepada korban bencana alam ini," imbuh Sabar. 

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan, pihaknya akan memberikan bantuan bagi korban bencana 
alam banjir bandang di sekitar Bima, NTB. 
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Narasumber 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan ke Mahkamah 
Konstitusi sebagai simbol penolakan omnibus law. Serta di daerah-daerah ada perwakilan yang 
ke kantor gubernur, bupati, atau walikota di daerahnya masing-masing 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Sangat meluas aksi yang kita rencanakan di 12 April ini. Dari 
sisi jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu orang 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Ukurannya adalah pagar pabrik. Begitu masuk pagar pabrik 
kan itu berlaku protokol kesehatan, dengan demikian tidak ada alasan pelarangan ketika para 
buruh menggunakan hak konstitusionalnya 

 

Ringkasan 

Buruh bakal menggelar kembali aksi menolak omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja. Aksi ini akan diikuti buruh di lebih dari 1.000 perusahaan pada Senin, 
12 April 2021 mendatang. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, demo tak hanya 
dilakukan di DKI Jakarta, tetapi tersebar di 20 provinsi dan lebih dari 150 kabupaten/kota. 

 

SENIN DEPAN, BURUH BAKAL DEMO BESAR-BESARAN TOLAK OMNIBUS LAW 

JAKARTA, - Buruh bakal menggelar kembali aksi menolak omnibus law Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aksi ini akan diikuti buruh di lebih dari 1.000 perusahaan 
pada Senin, 12 April 2021 mendatang. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, demo tak hanya 
dilakukan di DKI Jakarta, tetapi tersebar di 20 provinsi dan lebih dari 150 kabupaten/kota. 
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Secara rinci aksi tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, 
Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

"Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol penolakan 
omnibus law. Serta di daerah-daerah ada perwakilan yang ke kantor gubernur, bupati, atau 
walikota di daerahnya masing-masing," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Senin 
(5/4/2021). 

Tuntutannya meminta Mahkamah Konstitusi mencabut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, 
khususnya yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan. Selain itu, meminta ketentuan 
pembayaran upah minimum sektoral kabupaten atau kota tetap berlaku di 2021. 

Serta, meminta pemerintah memastikan pengusaha membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 
kepada pekerja secara penuh atau tidak di cicil pada tahun ini. 

Menurut Said, demo akan diikuti buruh di lebih 1.000 perusahaan dari berbegai sektor industri, 
mulai dari logistik, tekstil, garmen, sepatu, makanan-minuman, percetakan, penerbitan, 
pariwisata, farmasi, kesehatan, kimia, energi, pertambangan, semen, elektronik, otomotif, 
hingga pekerja honorer. 

"Sangat meluas aksi yang kita rencanakan di 12 April ini. Dari sisi jumlah yang mengikuti aksi 
puluhan ribu orang," imbuhnya. 

Di sisi lain, aksi juga akan dilakukan di lebih dari 1.000 pabrik, di mana buruh tidak akan keluar 
dari lingkungan pabrik. Batas melakukan aksi hingga pagar pabrik, di mana buruh akan 
membentangkan spanduk atau poster terkait tuntutan mereka. 

Aksi di perusahaan itu tentunya akan lebih dulu dilaporkan ke aparat terkait. Menurut Said, 
dipastikan aksi di dalam lingkungan pabrik akan dilakukan tanpa melanggar protokol kesehatan. 

"Ukurannya adalah pagar pabrik. Begitu masuk pagar pabrik kan itu berlaku protokol kesehatan, 
dengan demikian tidak ada alasan pelarangan ketika para buruh menggunakan hak 
konstitusionalnya, " jelas dia. 
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positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami 
juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan 
pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh 
masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Semoga Inpres ini dapat menjadi 
titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi 
seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan 

 

Ringkasan 

Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan ( 
BPJamsostek ) kembali mendapat amunisi baru, karena Presiden RI, Joko Widodo, telah 
mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

 

PRESIDEN TEKEN INPRES, PERINTAHKAN DUKUNGAN UNTUK BPJS 
KETENAGAKERJAAN 

Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan ( 
BPJamsostek ) kembali mendapat amunisi baru, karena Presiden RI, Joko Widodo, telah 
mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa 
Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 
Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 



 

133 
 

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai 
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, 
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing. 

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan 
penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara 
dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek. 

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk 
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program 
Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 
tersebut. 

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan 
pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan. 

Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya 
kepada Presiden Joko Widodo dan menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh 
jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh 
Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal 
implementasinya. 

BPJamsostek segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang 
dibutuhkan serta seluruh personil BPJamsostek untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan 
stakeholder di seluruh Indonesia "Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan 
telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan 
mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, 
termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," tegasnya. 

Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJamsostek sebagai lembaga penyelenggaranya harus 
terus dijaga konsistensinya. 

"Semoga Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan 
yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan," 
pungkas Anggoro. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera 
mengirim bantuan logistik bagi korban bencana banjir bandang dan longsor, termasuk di 
kawasan Pulau Adonara, Flores Timur 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga bantuan bagi masyarakat yang 
membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan selamat dan bisa disalurkan kepada korban 
bencana alam ini 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam 
serta turut berbelasungkawa atas korban bencana alam banjir bandang dan longsor di Nusa 
Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai wujud kepedulian kemanusiaan, 
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok 
Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban 
banjir bandang di NTT dan NTB. 

 

KEMNAKER BANTU LOGISTIK KORBAN BANJIR BANDANG DAN LONGSOR DI NTT 
DAN NTB 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam 
serta turut berbelasungkawa atas korban bencana alam banjir bandang dan longsor di Nusa 
Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Sebagai wujud kepedulian kemanusiaan, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 
menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan 
logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban banjir bandang di NTT dan NTB. 
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"Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera mengirim bantuan logistik bagi korban bencana 
banjir bandang dan longsor, termasuk di kawasan Pulau Adonara, Flores Timur," ujar Menaker 
Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, hari Senin (5/4). 

Menaker Ida juga telah menginstruksikan BLK Lotim berkoordinasi dengan pemda dan pihak 
terkait di lokasi, agar bantuan logistik secepatnya dapat disalurkan, terutama kepada korban 
banjir yang berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. 

Kepala BLK Lotim, Sabar, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan bantuan 
logistik kepada korban bencana di kawasan Pulau Adonara, Flotim. 

Di sekitar lokasi bencana, BLK Lotim juga akan mendirikan posko dapur umum bersama Satgas 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flotim, yang digunakan untuk membuat 
makanan siap bagi para pengungsi di sana. 

"Semoga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan 
selamat dan bisa disalurkan kepada korban bencana alam ini," katanya. 

Tak hanya itu, Sabar juga menyampaikan pihaknya akan memberikan juga bantuan bagi 
masyarakat di sekitar Bima, NTB, yang juga menjadi korban bencana alam banjir bandang. 

[hhw]. 
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negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Bagi perusahaan yang 
memang cash flow -nya benar-benar tidak mampu membayar THR secara langsung, kondisi 
tersebut sudah diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Serikat pekerja meminta pemerintah memastikan perusahaan-perusahaan di Tanah Air untuk 
menganggarkan dana tunjangan hari raya (THR) pada pertengahan April 2021 dan dibayarkan 
pada H-7 hari raya Idulfitri. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) 
Timboel Siregar berharap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengeluarkan perintah 
kepada Pengawas Ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat dan daerah, untuk melakukan 
pengawasan langsung ke perusahaan-perusahaan guna memastikan hal tersebut. 

 

PELANGGARAN THR MENAHUN, OPSI: PERBAIKI KINERJA PENGAWAS 
KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA - Serikat pekerja meminta pemerintah memastikan perusahaan-perusahaan di Tanah 
Air untuk menganggarkan dana tunjangan hari raya (THR) pada pertengahan April 2021 dan 
dibayarkan pada H-7 hari raya Idulfitri. 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar berharap 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengeluarkan perintah kepada Pengawas 
Ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat dan daerah, untuk melakukan pengawasan langsung ke 
perusahaan-perusahaan guna memastikan hal tersebut. 

"Bagi perusahaan yang memang cash flow -nya benar-benar tidak mampu membayar THR 
secara langsung, kondisi tersebut sudah diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan," ujarnya, 
Senin (5/4/2021). 
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Pengawas Ketenagakerjaan, sambungnya, harus segera berkomunikasi dengan pekerja 
mengenai kondisi tersebut dan mendorong pengusaha untuk membicarakan skema pembayaran 
THR, serta dituangkan dalam Perjanjian Bersama. 

Menurut Timboel, atas dasar Perjanjian Bersama tersebut maka Pengawas Ketenagakerjaan 
terus memantau dan memastikan skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh 
pengusaha, serta memproses secara hukum pengusaha yang melanggar. 

Kalangan pekerja dan SP/SB berharap Menteri Ketenagakerjaan serius memperbaiki kinerja 
Pengawas Ketenagakerjaan sehingga masalah THR tidak menjadi masalah tahunan bagi pekerja. 

Berdasarkan data Posko pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 336 
perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari pekerja/buruh pada 2020. 
Perusahaan-perusahaan tersebut dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran 
pembayaran THR. 

Lebih terperinci, dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut, sebanyak 146 pengaduan akibat 
THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat 
bayar, dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera 
mengirim bantuan logistik bagi korban bencana banjir bandang dan longsor, termasuk di 
kawasan Pulau Adonara, Flores Timur 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga bantuan bagi masyarakat yang 
membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan selamat dan bisa disalurkan kepada korban 
bencana alam ini 

negative - Agustinus Payong Boli (personel Tentara Nasional Indonesia) Jumlah korban longsor 
yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa hingga Minggu sore, ada 54 orang dari sebelumnya 
20 orang, sementara ini upaya pencarian masih terus berlangsung di lapangan 

negative - Agustinus Payong Boli (personel Tentara Nasional Indonesia) Ada korban meninggal 
juga yang ditemukan di Desa Nobo yang berada di area bawah Desa Nele Lamadiken karena 
terseret banjir 

 

Ringkasan 

Sebagai wujud kepedulian kemanusiaan, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 
menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan 
logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban banjir bandang di NTT dan NTB. Musibah 
bencana alam melanda Kabupaten Flores Timur pada Minggu, 4 April 2021, dini hari pukul 1.00 
waktu setempat. Berdasarkan laporan, terjadi banjir bandang hingga longsor yang menimpa 
Desa Nele Lamadike, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ( 
NTT ). Hingga kini baru tercatat sebanyak 10 orang telah ditemukan, dalam kondisi meninggal 
dunia dalam peristiwa banjir dan tanah longsor tersebut. Menurut hasil pantauan BPBD 
Kabupaten Flores Timur, puluhan rumah warga tertimbun lumpur di Desa Lamanele. Ada juga 
rumah warga yang hanyut terbawa banjir. Tak hanya itu, namun banjir bandang mengakibatkan 
jembatan putus di Desa Waiburak Kec. Adonara Timur. 
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MENAKER KIRIM LOGISTIK UNTUK PENGUNGSI BANJIR BANDANG NTT DAN NTB 

Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan ucapan duka cita yang 
mendalam serta turut berbelasungkawa atas korban bencana alam banjir bandang dan longsor 
di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Sebagai wujud kepedulian kemanusiaan, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 
menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan 
logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban banjir bandang di NTT dan NTB. 

"Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera mengirim bantuan logistik bagi korban bencana 
banjir bandang dan longsor, termasuk di kawasan Pulau Adonara, Flores Timur," ujar Menaker 
Ida Fauziyah, Senin (5/4/2021). 

Menaker Ida juga telah menginstruksikan BLK Lotim berkoordinasi dengan pemda dan pihak 
terkait di lokasi, agar bantuan logistik secepatnya dapat disalurkan, terutama kepada korban 
banjir yang berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. 

Kepala BLK Lotim, Sabar, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan bantuan 
logistik kepada korban bencana di kawasan Pulau Adonara, Flotim. 

Di sekitar lokasi bencana, BLK Lotim juga akan mendirikan posko dapur umum bersama Satgas 
Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Flotim, yang digunakan untuk membuat makanan 
siap bagi para pengungsi di sana. 

"Semoga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan 
selamat dan bisa disalurkan kepada korban bencana alam ini," katanya. 

Tak hanya itu, Sabar juga menyampaikan pihaknya akan memberikan juga bantuan bagi 
masyarakat di sekitar Bima, NTB, yang juga menjadi korban bencana alam banjir bandang. 

Sebelumnya, jumlah korban tanah longsor di Desa Nele Lamadiken, Pulau Adonara, Kabupaten 
Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu, yang ditemukan dalam kondisi meninggal 
dunia bertambah menjadi 54 orang. 

"Jumlah korban longsor yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa hingga Minggu sore, ada 
54 orang dari sebelumnya 20 orang, sementara ini upaya pencarian masih terus berlangsung di 
lapangan," kata Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli ketika dikonfirmasi ANTARA 
dari Kupang, Minggu (4/4/2021) malam. 

Tanah longsor di Desa Nele Lamadiken, Kecamatan Ile Boleng terjadi pada Minggu, sekitar pukul 
01.00 Wita, ketika daerah setempat diguyur hujan lebat serta angin kencang yang berlangsung 
cukup lama. 

Ia mengatakan, kondisi cuaca ekstrem tersebut mengakibatkan banjir dan tanah longsor yang 
membawa serta kayu dan batu besar hingga menghantam pemukiman warga desa itu. 

Selain menelan korban jiwa, puluhan rumah di Desa Nele Lamadiken beserta berbagai barang 
berharga milik warga setempat juga ludes diterjang longsor. 

Ia mengatakan saat ini upaya pencarian korban masih terus berlangsung di lapangan oleh 
petugas dengan dukungan berbagai elemen masyarakat setempat. 

"Ada korban meninggal juga yang ditemukan di Desa Nobo yang berada di area bawah Desa 
Nele Lamadiken karena terseret banjir," katanya, dilansir Antara. 
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Agustinus mengatakan korban banjir bandang yang terjadi di titik lain, yaitu wilayah Waiwerang 
dan sekitarnya di Kecamatan Adonara Timur yang ditemukan meninggal juga bertambah satu 
orang sehingga menjadi empat orang. 

Ia menambahkan pemerintah daerah bersama berbagai elemen saat ini masih terus bergerak di 
lapangan untuk melakukan langkah penanggulangan dampak bencana, baik pencarian dan 
evakuasi korban, maupun penanganan korban yang selamat. 
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Judul Presiden Jokowi Teken Inpres Optimalisasi Pelaksanaan BPJAMSOSTEK 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/395666/presiden-jokowi-teken-
inpres-optimalisasi-pelaksanaanbpjamsostek 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-04-05 15:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami 
juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan 
pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh 
masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Semoga dengan adanya Inpres 
ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh 
dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan 

 

Ringkasan 

Impementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru, pasalnya Presiden RI, Joko Widodo, telah 
mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

 

PRESIDEN JOKOWI TEKEN INPRES OPTIMALISASI PELAKSANAAN BPJAMSOSTEK 

IMPLEMENTASI program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru, pasalnya Presiden RI, Joko Widodo, telah 
mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, jaksa 
agung, 3 kepala badan termasuk Ketua DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) tingkat pusat, 34 
gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai 
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, 
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing. 
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Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan 
penerima upah, pekerja migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara 
dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK. 

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk 
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program 
Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 
tersebut. 

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan 
pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya 
kepada Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh 
jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh 
Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal 
implementasinya. 

BPJAMSOSTEK segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang 
dibutuhkan serta seluruh personil BPJAMSOSTEK untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan 
stakeholder di seluruh Indonesia "Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan 
telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan 
mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, 
termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," tegasnya. 

Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus 
terus dijaga konsistensinya. 

"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai 
kesejahteraan," pungkas Anggoro. (RO/OL-09). 
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Judul Diguyur Stimulus, Buruh Minta Perusahaan Tak Lagi Cicil THR 2021 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/387048/34/diguyur-stimulus-buruh-
minta-perusahaan-tak-lagi-cicil-thr-2021-1617606245 

Jurnalis Oktiani Endarwati 

Tanggal 2021-04-05 14:53:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Stimulus sudah dikasih, relaksasi kredit sudah dikasih, beberapa 
keringanan kredit sudah dikasih, bahkan pajak penjualan mobil juga sudah dikasih. Apalagi yang 
kurang 

negative - Yorrys Raweyai (Ketua Panitia HUT ke-16 DPD RI) Langkah pertama ketika duduk 
berunding, pengusaha harus memberikan laporan keuangan dua tahun berturut-turut. Dari situ 
bisa diperiksa pemerintah apakah mampu atau tidak. Semua bisa dinegosiasikan dengan jujur, 
transparan, dan akuntabel 

negative - Ramidi (Sekretaris Jenderal KSPI) Ada 24.451 anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) 
yang terdampak Covid-19 yang imbasnya diliburkan tanpa upah, THR tidak dicicll, PHK tanpa 
pesangon 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta perusahaan untuk membayar tunjangan 
hari raya (THR) tahun 2021 secara penuh dan tidak lagi dicicil. Presiden KSPI Said Iqbal 
mengatakan, pemerintah sudah memberikan stimulus bahkan relaksasi pembayaran pajak 
kepada perusahaan. Dia meminta agar kepentingan buruh juga tidak diabaikan oleh pengusaha. 

 

DIGUYUR STIMULUS, BURUH MINTA PERUSAHAAN TAK LAGI CICIL THR 2021 

Diguyur Stimulus, Buruh Minta Perusahaan Tak Lagi Cicil THR 2021 Oktiani Endarwati Senin, 05 
April 2021 - 14:25 WIB loading. 

Foto/Ilustrasi JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta perusahaan 
untuk membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2021 secara penuh dan tidak lagi dicicil. 
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Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pemerintah sudah memberikan stimulus bahkan relaksasi 
pembayaran pajak kepada perusahaan. Dia meminta agar kepentingan buruh juga tidak 
diabaikan oleh pengusaha. 

"Stimulus sudah dikasih, relaksasi kredit sudah dikasih, beberapa keringanan kredit sudah 
dikasih, bahkan pajak penjualan mobil juga sudah dikasih. Apalagi yang kurang," ujarnya dalam 
konferensi pers, Senin (5/4/2021). 

Yorrys Raweyai Kembali Direkomendasikan Jadi Ketum KSPSI Was-was THR Dicicil, 
Selengkapnya di iNews Room Rabu Pukul 18.00 WIB Dia mengakui banyak perusahaan di sektor 
tertentu yang masih mengalami masalah keuangan selama pandemi Covid-19. Dia meminta agar 
perusahaan yang masih merugi tersebut berunding dengan dinas ketenagakerjaan setempat 
dengan melampirkan laporan keuangan selama dua tahun. 

"Langkah pertama ketika duduk berunding, pengusaha harus memberikan laporan keuangan dua 
tahun berturut-turut. Dari situ bisa diperiksa pemerintah apakah mampu atau tidak. Semua bisa 
dinegosiasikan dengan jujur, transparan, dan akuntabel," tuturnya. 

Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi mengatakan, hingga Februari 2021 masih banyak perusahaan 
yang belum membayar cicilan THR hingga lunas. "Ada 24.451 anggota Serikat Pekerja Nasional 
(SPN) yang terdampak Covid-19 yang imbasnya diliburkan tanpa upah, THR tidak dicicll, PHK 
tanpa pesangon," tuturnya. 

Terkait hal ini, KSPI dan sejumlah pimpinan serikat akan melakukan aksi pada 12 April 2021 di 
20 provinsi dan lebih dari 1.000 pabrik dengan melibatkan 10.000 orang buruh di pabriknya 
masing-masing. 

Ada tiga tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, meminta pembatalan Undang-Undang (UU) 
Cipta Kerja beserta aturan turunannya melalui sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi. 
Kedua, meminta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021 tetap 
diberlakukan. 

Ketiga, menuntut pembayaran THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil sebagaimana 
pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

(ind). 
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Judul Menaker Minta BLK Kirim Bantuan Logistik ke Korban Banjir NTT dan 
NTB 

Nama Media detik.com 

Newstrend BLK di Lombok Timur 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5520641/menaker-minta-blk-kirim-
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Jurnalis Angga Laraspati 

Tanggal 2021-04-05 14:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera 
mengirim bantuan logistik bagi korban bencana banjir bandang dan longsor, termasuk di 
kawasan Pulau Adonara, Flores Timur 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga bantuan bagi masyarakat yang 
membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan selamat dan bisa disalurkan kepada korban 
bencana alam ini 

 

Ringkasan 

Banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat 
sejak Minggu dini hari. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah langsung menginstruksikan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan logistik untuk para 
pengungsi. "Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera mengirim bantuan logistik bagi 
korban bencana banjir bandang dan longsor, termasuk di kawasan Pulau Adonara, Flores Timur," 
ujar Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Senin (5/4/2021). 

 

MENAKER MINTA BLK KIRIM BANTUAN LOGISTIK KE KORBAN BANJIR NTT DAN 
NTB 

Banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat 
sejak Minggu dini hari. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah langsung menginstruksikan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan logistik untuk para 
pengungsi. 

"Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera mengirim bantuan logistik bagi korban bencana 
banjir bandang dan longsor, termasuk di kawasan Pulau Adonara, Flores Timur," ujar Ida 
Fauziyah dalam keterangan tertulis, Senin (5/4/2021). 
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Ia juga telah menginstruksikan BLK Lotim berkoordinasi dengan pemda dan pihak terkait di 
lokasi, agar bantuan logistik secepatnya dapat disalurkan, terutama kepada korban banjir yang 
berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. 

Sementara itu, Kepala BLK Lotim, Sabar mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan 
bantuan logistik kepada korban bencana di kawasan Pulau Adonara, Flotim. 

Di sekitar lokasi bencana, BLK Lotim juga akan mendirikan posko dapur umum bersama Satgas 
Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Flotim, yang digunakan untuk membuat makanan 
siap bagi para pengungsi di sana. 

"Semoga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan 
selamat dan bisa disalurkan kepada korban bencana alam ini," katanya. 

Tak hanya itu, Sabar juga menyampaikan pihaknya akan memberikan juga bantuan bagi 
masyarakat di sekitar Bima, NTB, yang juga menjadi korban bencana alam banjir bandang. 

(akd/ega). 
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positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Persoalan pembayaran 
THR yang terjadi tiap tahun tersebut tentunya harus menjadi perhatian penuh Pemerintah 
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Namun ketika banyak 
pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan tersebut tidak meminta 
pengawas ketenagakerjaan untuk memperoses secara hukum berdasarkan ketentuan yang ada 
dengan lebih tegas 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Menurut informasi, 
sampai saat ini masih banyak pekerja yang belum dibayar THR 2020 lalu, demikian juga yang 
sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini cicilan THR -nya belum selesai 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dengan adanya 
Perjanjian Bersama ini maka Pengawas Ketenagakerjaan terus memantau dan memastikan 
skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila pengusaha melanggar 
Perjanjian Bersama maka Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas dan segera memprosesnya 
secara hukum 

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

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

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

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

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menemukan banyak aduan kecurangan 
pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR ) tahun 2020 yang belum dituntaskan oleh pemerintah. 
Padahal pemerintah, asosiasi dan juga badan pengawas sudah menyerukan pemberian THR 
segera dilakukan H-7 sebelum hari raya. "Persoalan pembayaran THR yang terjadi tiap tahun 
tersebut tentunya harus menjadi perhatian penuh Pemerintah khususnya Kementerian 
Ketenagakerjaan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, 
Senin (5/4). 

 

WADUH, MASIH BANYAK PERUSAHAAN YANG BELUM BAYAR THR DI 2020? 

Jakarta - Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menemukan banyak aduan 
kecurangan pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR ) tahun 2020 yang belum dituntaskan oleh 
pemerintah. Padahal pemerintah, asosiasi dan juga badan pengawas sudah menyerukan 
pemberian THR segera dilakukan H-7 sebelum hari raya. 

"Persoalan pembayaran THR yang terjadi tiap tahun tersebut tentunya harus menjadi perhatian 
penuh Pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Pengawas 
Ketenagakerjaan," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (5/4). 

Timboel mengatakan, sebenarnya pada saat kondisi tidak ada pandemi Covid-19 pun, seruan 
untuk membayar THR sering disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Apindo, Ketua Kadin, 
dan sebagainya di media-media. 

"Namun ketika banyak pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan 
tersebut tidak meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memperoses secara hukum 
berdasarkan ketentuan yang ada dengan lebih tegas," katanya. 

Menteri Ketenagakerjaan dan para Gubernur dinilai membiarkan pengawas ketenagakerjaan 
tidak memproses laporan pelanggaran THR yang dilakukan pengusaha. Sehingga akhirnya 
pekerja membawa pelanggaran hak normative ini sebagai perselisihan ke pengadilan hubungan 
industrial. 

"Menurut informasi, sampai saat ini masih banyak pekerja yang belum dibayar THR 2020 lalu, 
demikian juga yang sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini cicilan THR -nya belum 
selesai," jelas Timboel. 

Dalam masa pandemi ini, Timboel meminta, bagi perusahaan yang memang cash flow-nya 
benar-benar tidak mampu membayar THR secara langsung sudah diperiksa oleh Pengawas 
Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Pengawas Ketenagakerjaan segera berkomunikasi dengan 
pekerja membicarakan skema pembayaran. 

"Dengan adanya Perjanjian Bersama ini maka Pengawas Ketenagakerjaan terus memantau dan 
memastikan skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila pengusaha 
melanggar Perjanjian Bersama maka Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas dan segera 
memprosesnya secara hukum," tandasnya. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sedangkan untuk sektor pariwisata khususnya hotel, restoran dan kafe (HOREKA), Airlangga 
mengatakan agar pengusaha dapat memanfaatkan fasilitas relaksasi kredit penambahan modal 
kerja dengan sistem penjaminan yang akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara 
(HIMBARA) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

Hadir dalam pertemuan dengan Menko Airlangga Hartarto, Perwakilan Kadin Indonesia antara 
lain, Anindya Bakrie, Benny Soetrisno, Erwin Aksa, dan beberapa ketua Kadin dari berbagai 
daerah. 
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Judul Pembayaran THR 2021 Tidak Dicicil, Buruh Minta Perusahaan Jujur dan 
Transparan 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/04/05/320/2389588/pembayaran-
thr-2021-tidak-dicicil-buruh-minta-perusahaan-jujur-dan-
transparan?page=1 

Jurnalis Oktiani Endarwati 

Tanggal 2021-04-05 14:39:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Stimulus sudah dikasih, relaksasi kredit sudah dikasih, beberapa 
keringanan kredit sudah dikasih, bahkan pajak penjualan mobil juga sudah dikasih. Apalagi yang 
kurang 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Langkah pertama ketika duduk berunding, pengusaha harus 
memberikan laporan keuangan dua tahun berturut-turut. Dari situ bisa diperiksa pemerintah 
apakah mampu atau tidak. Semua bisa dinegosiasikan dengan jujur, transparan, dan akuntabel 

negative - Ramidi (Sekretaris Jenderal KSPI) Ada 24.451 anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) 
yang terdampak Covid-19 yang imbasnya diliburkan tanpa upah, THR tidak dicicll, PHK tanpa 
pesangon 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta perusahaan untuk membayar Tunjangan 
Hari Raya (THR) 2021 secara penuh dan tidak lagi dicicil. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, 
pemerintah sudah memberikan stimulus bahkan relaksasi pembayaran pajak kepada 
perusahaan. Dia meminta agar kepentingan buruh juga tidak diabaikan oleh pengusaha. 

 

PEMBAYARAN THR 2021 TIDAK DICICIL, BURUH MINTA PERUSAHAAN JUJUR DAN 
TRANSPARAN 

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta perusahaan untuk membayar 
Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 secara penuh dan tidak lagi dicicil. 

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pemerintah sudah memberikan stimulus bahkan relaksasi 
pembayaran pajak kepada perusahaan. Dia meminta agar kepentingan buruh juga tidak 
diabaikan oleh pengusaha. 
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"Stimulus sudah dikasih, relaksasi kredit sudah dikasih, beberapa keringanan kredit sudah 
dikasih, bahkan pajak penjualan mobil juga sudah dikasih. Apalagi yang kurang," ujarnya dalam 
konferensi pers, Senin (5/4/2021). 

Dia mengakui banyak perusahaan di sektor tertentu yang masih mengalami masalah keuangan 
selama pandemi Covid-19. Dia meminta agar perusahaan yang masih merugi tersebut berunding 
dengan dinas ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan laporan keuangan selama dua 
tahun. 

"Langkah pertama ketika duduk berunding, pengusaha harus memberikan laporan keuangan dua 
tahun berturut-turut. Dari situ bisa diperiksa pemerintah apakah mampu atau tidak. Semua bisa 
dinegosiasikan dengan jujur, transparan, dan akuntabel," tuturnya. 

Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi mengatakan, hingga Februari 2021 masih banyak perusahaan 
yang belum membayar cicilan THR hingga lunas. 

"Ada 24.451 anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang terdampak Covid-19 yang imbasnya 
diliburkan tanpa upah, THR tidak dicicll, PHK tanpa pesangon," tuturnya. 
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Judul HNSI Cilacap ajak nelayan ikuti program jaminan sosial 
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Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Sarjono (Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap) Alhamdulillah perlindungan sosial bagi 
nelayan sudah mulai dirasakan. Artinya, ada perhatian dari pemerintah kepada nelayan melalui 
BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK 

positive - Sarjono (Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap) Kami saat ini sedang mendata ulang 
jumlah anggota HNSI di seluruh Kabupaten Cilacap termasuk akan melakukan sinkronisasi data 
nelayan yang telah menjadi peserta BPJAMSOSTEK 

negative - Sarjono (Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap) Layanan tersebut memang baru 
menjawab sebagian kecil harapan kami selama ini, namun paling tidak bisa sedikit meringankan 
nelayan karena itu baru satu instansi. Padahal dalam mengurus perizinan, ada lima atau enam 
instansi 

negative - Sarjono (Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap) Kami ingin kapal-kapal nelayan di 
Cilacap legal semua, nelayan patuh pada aturan atau hukum. Tapi untuk bisa patuh pada hukum 
ini kadang-kadang yang susah 

 

Ringkasan 

Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Cilacap, 
Jawa Tengah, mengajak seluruh nelayan setempat untuk mengikuti program jaminan sosial 
khususnya yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK. "Alhamdulillah perlindungan sosial bagi nelayan sudah 
mulai dirasakan. Artinya, ada perhatian dari pemerintah kepada nelayan melalui BPJS 
Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK," kata Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap Sarjono di 
Cilacap, Senin. 
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HNSI CILACAP AJAK NELAYAN IKUTI PROGRAM JAMINAN SOSIAL 

Cilacap - Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten 
Cilacap, Jawa Tengah, mengajak seluruh nelayan setempat untuk mengikuti program jaminan 
sosial khususnya yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK. 

"Alhamdulillah perlindungan sosial bagi nelayan sudah mulai dirasakan. Artinya, ada perhatian 
dari pemerintah kepada nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK," kata Ketua 
DPC HNSI Kabupaten Cilacap Sarjono di Cilacap, Senin. 

Menurut dia, hingga saat ini jumlah anggota HNSI Kabupaten Cilacap yang menjadi peserta 
BPJAMSOSTEK berkisar 2.000-3.000 orang dari total anggota yang mencapai kisaran 18.000-
20.000 orang. 

Kendati belum semua nelayan di Kabupaten Cilacap menjadi peserta BPJAMSOSTEK, dia 
mengakui manfaat BPJAMSOSTEK sangat dirasakan nelayan yang telah menjadi peserta program 
jaminan sosial tersebut. 

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh nelayan di Kabupaten Cilacap untuk menjadi peserta 
BPJAMSOSTEK sebagai bentuk perlindungan diri dalam menjalankan pekerjaannya. 

"Kami saat ini sedang mendata ulang jumlah anggota HNSI di seluruh Kabupaten Cilacap 
termasuk akan melakukan sinkronisasi data nelayan yang telah menjadi peserta BPJAMSOSTEK," 
katanya. 

Ia juga mengharapkan adanya bantuan fasilitas dari BJAMSOSTEK berupa kapal motor untuk 
kegiatan kemanusiaan terutama jika terjadi kecelakaan di laut. 

Sarjono juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah khususnya Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap, Direktorat Jenderal 
PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang telah meluncurkan layanan "Cek Kapal 
Tanpa Antrean" atau Cekatan. 

"Layanan tersebut memang baru menjawab sebagian kecil harapan kami selama ini, namun 
paling tidak bisa sedikit meringankan nelayan karena itu baru satu instansi. Padahal dalam 
mengurus perizinan, ada lima atau enam instansi," katanya. 

Selama ini, kata dia, HNSI Cilacap mengharapkan agar proses perizinan atau kepengurusan 
dokumen kapal dipermudah dan dipercepat demi meningkatkan kesejahteraan maupun 
perekonomian nelayan. 

Ia mengatakan jika proses perizinan atau kepengurusan dokumen tersebut dapat dipercepat dan 
dipermudah, tidak ada kapal-kapal nelayan yang ilegal. 

"Kami ingin kapal-kapal nelayan di Cilacap legal semua, nelayan patuh pada aturan atau hukum. 
Tapi untuk bisa patuh pada hukum ini kadang-kadang yang susah," katanya. 

Oleh karena itu, kata dia, berkaitan dengan momentum Hari Nelayan Nasional yang diperingati 
setiap tanggal 6 April, pihaknya mengharapkan adanya kantor satu atap yang khusus untuk 
melayani kepengurusan dokumen perizinan kapal seperti halnya kantor Samsat yang melayani 
kendaraan bermotor. 

Dengan demikian, lanjut dia, nelayan Cilacap bisa mengurus dokumen kapalnya termasuk 
pembayarannya di satu tempat dan dapat diselesaikan dalam waktu satu-dua jam. 

. 
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Judul Kemnaker Kirim Bantuan Logistik Korban Banjir Bandang dan Longsor 
di NTT dan NTB 
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Jurnalis Larasati Dyah Utami 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera 
mengirim bantuan logistik bagi korban bencana banjir bandang dan longsor, termasuk di 
kawasan Pulau Adonara, Flores Timur 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga bantuan bagi masyarakat yang 
membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan selamat dan bisa disalurkan kepada korban 
bencana alam ini 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengirimkan bantuan logistik bagi korban bencana 
banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) lewat Balai 
Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (Lotim). Menaker Ida menginstruksikan langsung pengiriman 
bantuan dan juga menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam serta turut berbelasungkawa 
atas korban bencana alam tersebut. 

 

KEMNAKER KIRIM BANTUAN LOGISTIK KORBAN BANJIR BANDANG DAN LONGSOR 
DI NTT DAN NTB 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengirimkan bantuan logistik bagi korban 
bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) lewat 
Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (Lotim). 

Menaker Ida menginstruksikan langsung pengiriman bantuan dan juga menyampaikan ucapan 
duka cita yang mendalam serta turut berbelasungkawa atas korban bencana alam tersebut. 

"Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera mengirim bantuan logistik bagi korban bencana 
banjir bandang dan longsor, termasuk di kawasan Pulau Adonara, Flores Timur," ujar Menaker 
Ida Fauziyah dalam keterangannya, Senin (5/4/2021). 
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Ida juga telah menginstruksikan BLK Lotim berkoordinasi dengan pemda dan pihak terkait di 
lokasi, agar bantuan logistik secepatnya dapat disalurkan. 

Terutama kepada korban banjir yang berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau di kawasan 
Pulau Adonara, Flores Timur (Flotim). 

Di sekitar lokasi bencana, BLK Lotim juga akan mendirikan posko dapur umum bersama Satgas 
Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Flotim, yang digunakan untuk membuat makanan 
siap bagi para pengungsi di sana. 

"Semoga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan 
selamat dan bisa disalurkan kepada korban bencana alam ini," katanya. 

Bantuan juga akan diberikan bagi masyarakat di sekitar Bima, NTB, yang juga menjadi korban 
bencana alam banjir bandang. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera 
mengirim bantuan logistik bagi korban bencana banjir bandang dan longsor, termasuk di 
kawasan Pulau Adonara, Flores Timur 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga bantuan bagi masyarakat yang 
membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan selamat dan bisa disalurkan kepada korban 
bencana alam ini 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) 
Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan logistik untuk para pengungsi yang menjadi 
korban banjir bandang di NTT dan NTB. Ida juga mewakili Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) menyampaikan cita yang mendalam serta turut belasungkawa atas korban bencana 
alam banjir bandang dan longsor di kedua lokasi tersebut. 

 

BENCANA DI NTT DAN NTB, MENSOS MINTA BLK LOTIM KIRIM BANTUAN LOGISTIK 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menginstruksikan Balai Latihan Kerja (BLK) 
Lombok Timur (Lotim) mengirim sejumlah bantuan logistik untuk para pengungsi yang menjadi 
korban banjir bandang di NTT dan NTB. Ida juga mewakili Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) menyampaikan cita yang mendalam serta turut belasungkawa atas korban bencana 
alam banjir bandang dan longsor di kedua lokasi tersebut. 

"Kita sudah instruksikan agar BLK Lotim segera mengirim bantuan logistik bagi korban bencana 
banjir bandang dan longsor, termasuk di kawasan Pulau Adonara, Flores Timur," ujarnya, melalui 
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jakarta, Senin (5/4/2021). 
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Menaker juga telah menginstruksikan BLK untuk Lotim berkoordinasi dengan pemda dan pihak 
terkait di lokasi, agar bantuan logistik secepatnya dapat disalurkan, terutama kepada korban 
banjir yang berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. 

Kepala BLK Lotim, Sabar, mengatakan, pihaknya akan segera mengirimkan bantuan logistik 
kepada korban bencana di kawasan Pulau Adonara, Flotim. 

Di sekitar lokasi bencana, BLK Lotim juga akan mendirikan posko dapur umum bersama Satgas 
Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Flotim, yang digunakan untuk membuat makanan 
siap bagi para pengungsi di sana. 

"Semoga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat segera tiba di lokasi dengan 
selamat dan bisa disalurkan kepada korban bencana alam ini," katanya. 

Sabar juga menyampaikan, pihaknya akan memberikan bantuan bagi masyarakat di sekitar Bima, 
NTB, yang juga menjadi korban bencana alam banjir bandang. 

 

 

 

  



 

158 
 

Judul Pemkot Ambon Gandeng BPJamsostek Lindungi 25 Ribu Pekerja 
Rentan 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/nusantara/395656/pemkot-ambon-
gandeng-bpjamsostek-lindungi-25-ribu-pekerja-rentan 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-04-05 14:30:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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neutral - Richard Louhenapessy (Kapolda) Dengan adanya perlindungan dari BPJamsostek 
diharapkan para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan secara tidak langsung meningkat 
produktivitasnya sehingga taraf hidup mereka naik, sehingga hari tuanya bisa sejahtera 

positive - Zainudin (Menteri Pemuda dan Olahraga) Saya mengapresiasi terobosan Pemerintah 
Kota Ambon dan semoga hal positif ini dapat diikuti oleh daerah lain, sehingga semakin banyak 
masyarakat pekerja yang terlindungi dan kesejahteraan pekerja Indonesia dapat terwujud 

neutral - Arief Budiarto (Deputi Direktur BP jamsostek Kantor Wilayah Sumatra Bagian Selatan) 
Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan dasar dan manfaat Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang ada di Kota Ambon sebagai upaya pencegahan 
kemiskinan akibat dari resiko sosial ekonomi 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota Ambon, Maluku, menggandeng BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) 
memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 25.000 pekerja rentan di kota 
Ambon. Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan simbolis penyerahan kartu kepesertaan 
BPJamsostek kepada perwakilan pekerja oleh Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin 
bersama dengan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Senin (5/3). 

 

PEMKOT AMBON GANDENG BPJAMSOSTEK LINDUNGI 25 RIBU PEKERJA RENTAN 

PEMERINTAH Kota Ambon, Maluku, menggandeng BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) 
memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 25.000 pekerja rentan di kota 
Ambon. 
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Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan simbolis penyerahan kartu kepesertaan 
BPJamsostek kepada perwakilan pekerja oleh Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin 
bersama dengan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Senin (5/3). 

Pada 2020, Pemkot Ambon telah mendaftarkan sebanyak 10.000 pekerja. Tahun ini, Pemkot 
Ambon menambah kepesertaan sebanyak 15.000 pekerja. Total pekerja rentan yang terdaftar 
dan dibiayai oleh APBD hingga 2021 adalah sebanyak 25.000 tenaga kerja. 

Wali Kota Richard Louhenapessy dalam sambutannya menyatakan, perlindungan sosial bagi 
pekerja rentan merupakan bentuk proteksi jaminan sosial dari negara kepada rakyat. 

Richard menambahkan bahwa ke depan Pemkot Ambon berniat untuk menambah jumlah 
kepesertaan jaminan sosial sesuai kondisi keuangan daerah. 

"Dengan adanya perlindungan dari BPJamsostek diharapkan para pekerja dapat bekerja dengan 
tenang dan secara tidak langsung meningkat produktivitasnya sehingga taraf hidup mereka naik, 
sehingga hari tuanya bisa sejahtera," ungkapnya. 

Sinergi positif antara Pemkot Ambon dan BPJamsostek tersebut diperkuat dengan diterbitkannya 
Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 34A tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Pemerintah Kota Ambon. Aturan itu juga menjadi 
dasar pembentukan Tim Percepatan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi warga 
Ambon. 

Tim yang diketuai langsung oleh Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler tersebut akan melakukan 
serangkaian kegiatan di antaranya sosialisasi kepada masyarakat dan pekerja rentan yang ada 
di 50 desa atau kelurahan di Kota Ambon. Diharapkan pada akhir tahun ini jumlah pekerja rentan 
yang terlindungi Program Jamsostek mencapai 50.000 orang. 

Sementara Direktur BPJamsostek Zainudin menambahkan bahwa pihaknya sangat mendukung 
program pemerintah Kota Ambon yang selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 
Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
(Jamsostek). 

"Saya mengapresiasi terobosan Pemerintah Kota Ambon dan semoga hal positif ini dapat diikuti 
oleh daerah lain, sehingga semakin banyak masyarakat pekerja yang terlindungi dan 
kesejahteraan pekerja Indonesia dapat terwujud," tambahnya. 

Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Sulawesi Maluku, Arief Budiarto, menambahkan kerja 
sama ini sangat dibutuhkan untuk membangun dukungan dan komitmen pemerintah daerah 
dalam memberikan perhatian dan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di wilayahnya. 

"Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan dasar dan manfaat Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang ada di Kota Ambon sebagai upaya pencegahan 
kemiskinan akibat dari resiko sosial ekonomi" ujar Arief. (N-3). 
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Narasumber 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Dalam inpres tersebut presiden 
menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran 
Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus 
didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Ini pekerjaan besar bagi kita 
semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti 
meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi 
kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Semoga dengan adanya Inpres 
ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh 
dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan 

 

Ringkasan 

Presiden Joko Widodo  resmi mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 
Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Inpres 
2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 
Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Wali Kota 
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

 

JOKOWI TEKEN INPERS WAJIBKAN SELURUH PEKERJA DAFTAR BPJAMSOSTEK 

Presiden Joko Widodo  resmi mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 
Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Inpres 
2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 
Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Wali Kota 
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
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Dalam beleid tersebut Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mendukung implementasi 
program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran. 

"Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan 
penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara 
dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK," ujar Direktur 
Utama, Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Senin (5/3). 

Selain itu beleid tersebut juga mengatur upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau 
pemberi kerja. Mereka yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program 
Jamsostek maka akan dikenai sanksi. Selain itu Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK 
untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan. 

Atas kebijakan tersebut Anggoro pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 
Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini. Anggoro berkomitmen akan memastikan 
seluruh jajarannya berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh 
Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal 
implementasinya. 

Menurut Anggoro setelah Inpers tersebut diteken maka selanjutnya BPJAMSOSTEK akan segera 
bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang dibutuhkan serta 
seluruh personel untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder di seluruh Indonesia 
"Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua 
pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. 
Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder 
pemerintahan," tegasnya. 

Di sisi lain, Anggoro mengatakan bahwa beleid ini perlu diperkuat dengan sosialisasi masif 
kepada masyarakat. 

"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai 
kesejahteraan," pungkas Anggoro. 
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positive - Sarjono (Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap) Alhamdulillah perlindungan sosial bagi 
nelayan sudah mulai dirasakan. Artinya, ada perhatian dari pemerintah kepada nelayan melalui 
BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK 

negative - Sarjono (Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap) Layanan tersebut memang baru 
menjawab sebagian kecil harapan kami selama ini, namun paling tidak bisa sedikit meringankan 
nelayan karena itu baru satu instansi. Padahal dalam mengurus perizinan, ada lima atau enam 
instansi 

negative - Sarjono (Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap) Kami ingin kapal-kapal nelayan di 
Cilacap legal semua, nelayan patuh pada aturan atau hukum. Tapi untuk bisa patuh pada hukum 
ini kadang-kadang yang susah 

 

Ringkasan 

Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Cilacap, 
Jawa Tengah, mengajak seluruh nelayan setempat untuk mengikuti program jaminan sosial 
khususnya yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK. "Alhamdulillah perlindungan sosial bagi nelayan sudah 
mulai dirasakan. Artinya, ada perhatian dari pemerintah kepada nelayan melalui BPJS 
Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK," kata Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap Sarjono di 
Cilacap, Senin. 

 

HNSI AJAK NELAYAN CILACAP IKUTI PROGRAM JAMINAN SOSIAL 

Cilacap - Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten 
Cilacap, Jawa Tengah, mengajak seluruh nelayan setempat untuk mengikuti program jaminan 
sosial khususnya yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK. 
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"Alhamdulillah perlindungan sosial bagi nelayan sudah mulai dirasakan. Artinya, ada perhatian 
dari pemerintah kepada nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK," kata Ketua 
DPC HNSI Kabupaten Cilacap Sarjono di Cilacap, Senin. 

Menurut dia, hingga saat ini jumlah anggota HNSI Kabupaten Cilacap yang menjadi peserta 
BPJAMSOSTEK berkisar 2.000-3.000 orang dari total anggota yang mencapai kisaran 18.000-
20.000 orang. 

Kendati belum semua nelayan di Kabupaten Cilacap menjadi peserta BPJAMSOSTEK, dia 
mengakui manfaat BPJAMSOSTEK sangat dirasakan nelayan yang telah menjadi peserta program 
jaminan sosial tersebut. 

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh nelayan di Kabupaten Cilacap untuk menjadi peserta 
BPJAMSOSTEK sebagai bentuk perlindungan diri dalam menjalankan pekerjaannya. 

"," katanya. 

Ia juga mengharapkan adanya bantuan fasilitas dari BJAMSOSTEK berupa kapal motor untuk 
kegiatan kemanusiaan terutama jika terjadi kecelakaan di laut. 

Sarjono juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah khususnya Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap, Direktorat Jenderal 
PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang telah meluncurkan layanan "Cek Kapal 
Tanpa Antrean" atau Cekatan. 

"Layanan tersebut memang baru menjawab sebagian kecil harapan kami selama ini, namun 
paling tidak bisa sedikit meringankan nelayan karena itu baru satu instansi. Padahal dalam 
mengurus perizinan, ada lima atau enam instansi," katanya. 

Selama ini, kata dia, HNSI Cilacap mengharapkan agar proses perizinan atau kepengurusan 
dokumen kapal dipermudah dan dipercepat demi meningkatkan kesejahteraan maupun 
perekonomian nelayan. 

Ia mengatakan jika proses perizinan atau kepengurusan dokumen tersebut dapat dipercepat dan 
dipermudah, tidak ada kapal-kapal nelayan yang ilegal. 

"Kami ingin kapal-kapal nelayan di Cilacap legal semua, nelayan patuh pada aturan atau hukum. 
Tapi untuk bisa patuh pada hukum ini kadang-kadang yang susah," katanya. 

Oleh karena itu, kata dia, berkaitan dengan momentum Hari Nelayan Nasional yang diperingati 
setiap tanggal 6 April, pihaknya mengharapkan adanya kantor satu atap yang khusus untuk 
melayani kepengurusan dokumen perizinan kapal seperti halnya kantor Samsat yang melayani 
kendaraan bermotor. 

Dengan demikian, lanjut dia, nelayan Cilacap bisa mengurus dokumen kapalnya termasuk 
pembayarannya di satu tempat dan dapat diselesaikan dalam waktu satu-dua jam. 

. 
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positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Ini pekerjaan besar bagi kita 
semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti 
meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi 
kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Semoga dengan adanya Inpres 
ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh 
dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan 

 

Ringkasan 

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ), telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 
2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). 
Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa 
Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 
Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

 

JOKOWI MINTA PEGAWAI PEMERINTAH NON-ASN IKUT BPJS KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA, - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ), telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) 
Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa 
Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 
Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai 
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, 
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing. 
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Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan 
penerima upah, Pekerja Migran Indonesia atau TKI, serta pegawai pemerintah non-aparatur sipil 
negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BP Jamsostek. 

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk 
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program 
Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 
tersebut. 

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan 
pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan. 

Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo, menyambut baik Inpres ini serta akan 
memastikan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif, juga berkolaborasi dengan 
seluruh kementerian/lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal 
implementasinya. 

BP Jamsostek segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang 
dibutuhkan serta seluruh personil BP Jamsostek untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan 
stakeholder di seluruh Indonesia. 

"Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua 
pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. 
Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder 
pemerintahan," tegas Anggoro dalam keterangannya, Senin (5/4/2021). 

Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BP Jamsostek sebagai lembaga penyelenggaranya harus 
terus dijaga konsistensinya. 

"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai 
kesejahteraan," ujar Anggoro. 
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positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Ini pekerjaan besar. Kami juga memastikan 
telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan 
mengedepankan digitalisasi dan terus mengedukasi seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya 
pemangku kepentingan pemerintahan 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Semoga dengan adanya Inpres 
ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh 
dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan 

 

Ringkasan 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo menyampaikan apresiasi dan menyambut 
baik Inpres No.2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan yang meminta sejumlah pihak mengambil langkah yang diperlukan dalam 
mendukung implementasi program Jamsostek. Anggoro dalam rilis yang diterima di Jakarta, 
Senin, memastikan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif dan berkolaborasi 
dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk 
mengawal implementasinya. 

 

BPJAMSOSTEK APRESIASI DAN SAMBUT BAIK INPRES NO.2/2021 

Jakarta - Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo menyampaikan apresiasi dan 
menyambut baik Inpres No.2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan yang meminta sejumlah pihak mengambil langkah yang diperlukan dalam 
mendukung implementasi program Jamsostek. 

Anggoro dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin, memastikan seluruh jajarannya untuk 
berkoordinasi secara proaktif dan berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan 
pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal implementasinya. 
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Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengesahkan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

Inpres itu ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, tiga 
Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota 
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Mereka diinstruksikan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang 
masing-masing dalam mendukung program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung 
termasuk pengalokasian anggaran masing-masing. 

Dalam inpres tersebut, Presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan 
penerima upah, pekerja migran, dan pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara serta 
penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK. 

Gedung BPJAMSOSTEK Erafzon Saptiyulda AS/ho bpjamsostek) Termasuk di dalamnya 
penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dengan memberi sanksi kepada badan usaha atau 
pemberi kerja jika terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program Jamsostek. 

Presiden secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres 
secara berkala setiap 6 bulan. 

BPJAMSOSTEK segera mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang 
dibutuhkan serta seluruh personel BPJAMSOSTEK untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan 
pemangku kepentingan di seluruh Indonesia "Ini pekerjaan besar. Kami juga memastikan telah 
menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan 
mengedepankan digitalisasi dan terus mengedukasi seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya 
pemangku kepentingan pemerintahan," ujarnya. 

Anggoro menyatakan perlu sosialisasi masif karena pengetahuan mengenai Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus terus dijaga 
konsistensinya. 

"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai 
kesejahteraan," ujarnya. 

. 
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positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Persoalan pembayaran 
THR yang terjadi tiap tahun tersebut tentunya harus menjadi perhatian penuh Pemerintah 
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Namun ketika banyak 
pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan tersebut tidak meminta 
pengawas ketenagakerjaan untuk memperoses secara hukum berdasarkan ketentuan yang ada 
dengan lebih tegas 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Menurut informasi, 
sampai saat ini masih banyak pekerja yang belum dibayar THR 2020 lalu, demikian juga yang 
sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini cicilan THR-nya belum selesai 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dengan adanya 
Perjanjian Bersama ini maka Pengawas Ketenagakerjaan terus memantau dan memastikan 
skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila pengusaha melanggar 
Perjanjian Bersama maka Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas dan segera memprosesnya 
secara hukum 

 

Ringkasan 

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menemukan banyak aduan kecurangan 
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 yang belum dituntaskan oleh pemerintah. 
Padahal pemerintah, asosiasi dan juga badan pengawas sudah menyerukan pemberian THR 
segera dilakukan H-7 sebelum hari raya. "Persoalan pembayaran THR yang terjadi tiap tahun 
tersebut tentunya harus menjadi perhatian penuh Pemerintah khususnya Kementerian 
Ketenagakerjaan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, 
Senin (5/4). 
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TEMUAN BPJS WATCH: BANYAK PERUSAHAAN YANG BELUM MEMBAYARKAN THR 
TAHUN 2020 

- Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menemukan banyak aduan kecurangan 
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 yang belum dituntaskan oleh pemerintah. 
Padahal pemerintah, asosiasi dan juga badan pengawas sudah menyerukan pemberian THR 
segera dilakukan H-7 sebelum hari raya. 

"Persoalan pembayaran THR yang terjadi tiap tahun tersebut tentunya harus menjadi perhatian 
penuh Pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Pengawas 
Ketenagakerjaan," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (5/4). 

Timboel mengatakan, sebenarnya pada saat kondisi tidak ada pandemi Covid-19 pun, seruan 
untuk membayar THR sering disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Apindo, Ketua Kadin, 
dan sebagainya di media-media. 

"Namun ketika banyak pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan 
tersebut tidak meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memperoses secara hukum 
berdasarkan ketentuan yang ada dengan lebih tegas," katanya. 

Menteri Ketenagakerjaan dan para Gubernur dinilai membiarkan pengawas ketenagakerjaan 
tidak memproses laporan pelanggaran THR yang dilakukan pengusaha. Sehingga akhirnya 
pekerja membawa pelanggaran hak normative ini sebagai perselisihan ke pengadilan hubungan 
industrial. 

"Menurut informasi, sampai saat ini masih banyak pekerja yang belum dibayar THR 2020 lalu, 
demikian juga yang sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini cicilan THR-nya belum 
selesai," jelas Timboel. 

Periksa Keuangan Perusahaan Dalam masa pandemi ini, Timboel meminta, bagi perusahaan 
yang memang cash flow-nya benar-benar tidak mampu membayar THR secara langsung sudah 
diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Pengawas Ketenagakerjaan segera 
berkomunikasi dengan pekerja membicarakan skema pembayaran. 

"Dengan adanya Perjanjian Bersama ini maka Pengawas Ketenagakerjaan terus memantau dan 
memastikan skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila pengusaha 
melanggar Perjanjian Bersama maka Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas dan segera 
memprosesnya secara hukum," tandasnya. 

[idr]. 
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Narasumber 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Mengapa kita perlu melakukan aksi 1 hari menjelang puasa, 
karena pandemi Covid-19 tidak memungkinkan aksi terus menerus dalam menyuarakan 
kepentingan buruh 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Menko 
Perekonomian mengatakan sudah saatnya tahun ini pengusaha diminta untuk membayar THR 
kepada buruh secara penuh, tidak lagi dicicil, karena beliau juga mengatakan bahwa pemerintah 
sudah memberikan stimulus-stimulus dan bahkan sudah memberikan relaksasi 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Sangat 
meluas aksi yang kami rencanakan di 12 April, dari sisi jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu 
orang, dari sisi jumlah perusahaan ada 1.000-an, dari sisi sebaran provinsi ada 20 provinsi, dan 
dari sebaran kabupaten/kota lebih dari 150 kabupaten/kota 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Ukurannya adalah pagar pabrik, begitu dia masuk pagar pabrik 
itu sudah berlaku protokol kesehatan di pabrik-pabrik dan perusahaan masing-masing. dengan 
demikian tidak ada pelarangan ketika para buruh menggunakan hak konstitusionalnya, dengan 
didahului pemberitahuan ke pihak kepolisian, bahwa akan ada aksi 12 April 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kita tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan satgas covid-
19 dan aparat keamanan 

 

Ringkasan 

Para serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan ribu buruh di lebih 
dari 20 provinsi pada Senin (12/4)."Mengapa kita perlu melakukan aksi 1 hari menjelang puasa, 
karena p andemi Covid-19 tidak memungkinkan aksi terus menerus dalam menyuarakan 
kepentingan buruh," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam 
konferensi pers, Senin (5/4). 
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BURUH AKAN GELAR AKSI UNJUK RASA BESAR-BESARAN PEKAN DEPAN, APA SAJA 
TUNTUTANNYA? 

. Para serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan ribu buruh di lebih 
dari 20 provinsi pada Senin (12/4). 

"Mengapa kita perlu melakukan aksi 1 hari menjelang puasa, karena pandemi Covid-19 tidak 
memungkinkan aksi terus menerus dalam menyuarakan kepentingan buruh," ujar Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers, Senin (5/4). 

Dia juga mengatakan terdapat tuntutan dalam aksi yang akan digelar ini. 

, meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan atau mencabut Undang-
Undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan. 

, meminta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021 tetap diberlakukan dan 
pembayaran THR penuh dan tidak dicicil. Menurut Said, tuntutan pembayaran THR secara penuh 
sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

"Menko Perekonomian mengatakan sudah saatnya tahun ini pengusaha diminta untuk membayar 
THR kepada buruh secara penuh, tidak lagi dicicil, karena beliau juga mengatakan bahwa 
pemerintah sudah memberikan stimulus-stimulus dan bahkan sudah memberikan relaksasi," 
terangnya. 

Tak hanya dilakukan di 20 provinsi, aksi juga akan dilakukan di sekitar 1.000 perusahaan. Buruh 
yang terlibat mulai dari sektor logistik, tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman, 
pariwisata, media, percetakan, farmasi, pertambangan, tenaga honorer dan lain sebagainya. 

Dia menerangkan, bentuk aksi yang dilakukan yakni akan ada perwakilan buruh yang datang ke 
MK sebagai simbol penolakan dari UU Cipta Kerja, ada perwakilan yang melakukan aksi di kantor 
gubernur, atau kantor bupati/walikota di daerah masing-masing. 

Provinsi-provinsi yang melakukan aksi mulai dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi 
Barat, Maluku, NTB dan beberapa provinsi lainnya. 

"Sangat meluas aksi yang kami rencanakan di 12 April, dari sisi jumlah yang mengikuti aksi 
puluhan ribu orang, dari sisi jumlah perusahaan ada 1.000-an, dari sisi sebaran provinsi ada 20 
provinsi, dan dari sebaran kabupaten/kota lebih dari 150 kabupaten/kota," ujarnya. 

Sementara itu, Said juga mengatakan para buruh yang melakukan aksi di 1.000 
pabrik/perusahaan pun tidak akan keluar dari perusahaan. Mereka akan melakukan aksi di dalam 
perusahaan. 

"Ukurannya adalah pagar pabrik, begitu dia masuk pagar pabrik itu sudah berlaku protokol 
kesehatan di pabrik-pabrik dan perusahaan masing-masing. dengan demikian tidak ada 
pelarangan ketika para buruh menggunakan hak konstitusionalnya, dengan didahului 
pemberitahuan ke pihak kepolisian, bahwa akan ada aksi 12 April," ujarnya. 

Meski melakukan aksi unjuk rasa, Said memastikan bahwa aksi ini mengikuti protokol kesehatan 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Menurutnya, seluruh buruh siap melakukan rapid 
antigen mengikuti protokol kesehatan, wajib memakai masker, membawa hand sanitizer 
menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan lain. 
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Dia juga mengatakan perwakilan buruh pun akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dan 
aparat keamanan mengenai jumlah massa yang diizinkan untuk melakukan aksi. "Kita tidak akan 
melanggar ketentuan-ketentuan satgas covid-19 dan aparat keamanan," katanya. 

Lebih lanjut, Iqbal berharap pemerintah dan pimpinan memahami hak konstitusi buruh untuk 
melakukan aksi unjuk rasa, seperti yang diatur UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan juga UU nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
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Narasumber 

negative - Ramidi (Sekretaris Umum DPP SPN) Persoalan berapa perusahaan yang belum 
melakukan pembayaran tentang THR, data yang ada di internal SPN masih ada 50 perusahaan, 
itu yang melaporkan, padahal teman-teman tahu tidak seluruh persoalan yang ada terlaporkan 
sampai ke tingkat pusat 

negative - Ramidi (Sekretaris Umum DPP SPN) Nah, yang ada saja sudah 50 perusahaan yang 
tidak membayar, itu jumlahnya mencapai dengan 10 ribu orang, bagaimana dengan yang lain-
lain yang tidak melakukan pelaporan? 

negative - Ramidi (Sekretaris Umum DPP SPN) SPN punya data ya, ada data COVID bahwa 
sampai hari ini, bahkan Februari 2021 masih banyak perusahaan yang belum membayar lunas 
cicilan THR. Ini sudah kita sampaikan ke beberapa pihak, banyak pihak ya, ke Kementerian 
Ketenagakerjaan, kemudian bahkan kita melalui Kantor Staf Presiden, kita sudah sampaikan juga 
kepada para pihak 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Sekarang mau dicicil lagi? kapan mau dilunasinya, kapan? 
oleh karena itu kita minta tidak ada lagi yang namanya mencicil untuk membayar THR 
sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian 

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

 

Ringkasan 

Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang membawahi industri tekstil, garmen, dan sepatu mencatat 
sekitar 50 perusahaan belum melunasi pembayaran tunjangan hari raya ( THR ) 2020. Sebanyak 
10 ribu bur "Persoalan berapa perusahaan yang belum melakukan pembayaran tentang THR, 
data yang ada di internal SPN masih ada 50 perusahaan, itu yang melaporkan, padahal teman-
teman tahu tidak seluruh persoalan yang ada terlaporkan sampai ke tingkat pusat," kata 
Sekretaris Umum DPP SPN Ramidi dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021). 
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Dia mengungkapkan bahwa 50-an pabrik itu bila ditotal mempekerjakan 10 ribu buruh. Pihaknya 
memperkirakan bisa saja buruh yang belum menerima THR sebagaimana mestinya lebih banyak 
dari itu, tapi tidak terdata. 

 

GIMANA NIH.THR 10 RIBU BURUH SEPATU DAN TEKSTIL BELUM DIBAYAR LUNAS 

Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang membawahi industri tekstil, garmen, dan sepatu mencatat 
sekitar 50 perusahaan belum melunasi pembayaran tunjangan hari raya ( THR ) 2020. Sebanyak 
10 ribu bur "Persoalan berapa perusahaan yang belum melakukan pembayaran tentang THR, 
data yang ada di internal SPN masih ada 50 perusahaan, itu yang melaporkan, padahal teman-
teman tahu tidak seluruh persoalan yang ada terlaporkan sampai ke tingkat pusat," kata 
Sekretaris Umum DPP SPN Ramidi dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021). 

Dia mengungkapkan bahwa 50-an pabrik itu bila ditotal mempekerjakan 10 ribu buruh. Pihaknya 
memperkirakan bisa saja buruh yang belum menerima THR sebagaimana mestinya lebih banyak 
dari itu, tapi tidak terdata. 

"Nah, yang ada saja sudah 50 perusahaan yang tidak membayar, itu jumlahnya mencapai 
dengan 10 ribu orang, bagaimana dengan yang lain-lain yang tidak melakukan pelaporan?" 
ujarnya. 

Dia menjelaskan pihaknya sudah menyampaikan persoalan itu ke Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) hingga Kantor Staf Presiden (KSP). 

"SPN punya data ya, ada data COVID bahwa sampai hari ini, bahkan Februari 2021 masih banyak 
perusahaan yang belum membayar lunas cicilan THR. Ini sudah kita sampaikan ke beberapa 
pihak, banyak pihak ya, ke Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian bahkan kita melalui Kantor 
Staf Presiden, kita sudah sampaikan juga kepada para pihak," jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 
menjelaskan, melihat kondisi tahun lalu di mana THR banyak yang belum dilunasi perusahaan, 
pihaknya meminta pemerintah tidak membiarkan THR tahun ini dicicil lagi. 

"Sekarang mau dicicil lagi? kapan mau dilunasinya, kapan? oleh karena itu kita minta tidak ada 
lagi yang namanya mencicil untuk membayar THR sebagaimana yang sudah disampaikan oleh 
Menko Perekonomian," tambahnya. 

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta 
tahun ini THR dibayar penuh karena pemerintah dinilai sudah memberikan dukungan dalam 
berbagai bentuk. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan penanganan COVID-19 disebutnya 
akan diteruskan di samping melaksanakan program vaksinasi. 

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

"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," kata 
Airlangga dalam pertemuan dengan 24 perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021). 
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negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dalam SE tersebut 
Menteri Ketenagakerjaan hanya mengimbau saja. Jadi ada atau tidak ada SE sebenarnya THR 
harus dibayar tanpa dicicil 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya kira persoalan 
utama THR sepanjang tahun termasuk di masa pandemi ini ada di Pemerintah yakni rendahnya 
kinerja Kementerian Ketenagakerjaan cq. Pengawas Ketenagakerjaan 

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya menduga ada 
beberapa alasan seruan ini dilontarkan Pak Airlangga. Pertama, Pak Airlangga berharap THR 
yang diterima pekerja tanpa dicicil akan dibelanjakan pekerja dan keluarganya sehingga akan 
mendukung konsumsi masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi di semester I 2021. 
Agar pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Tentunya ini menjadi alasan yang baik untuk 
mendukung kinerja Menko Perekonomian 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini alasan politis yang 
coba dimainkan Pak Airlangga, namun kalangan SP/SB tidak akan mudah melupakan peran Pak 
Airlangga di UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini alasan politis yang 
coba dimainkan Pak Airlangga, namun kalangan SP/SB tidak akan mudah melupakan peran Pak 
Airlangga di UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya. 

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya mendesak Menteri 
Ketenagakerjaan mengeluarkan perintah kepada seluruh Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat 
Pusat dan Daerah melakukan pengawasan langsung ke perusahaan-perusahaan untuk 
memastikan pengusaha di pertengahan April ini sudah menganggarkan dana THR yang akan 
dibayarkan H-7. Pengawas Ketenagakerjaan harus bersikap proaktif, jangan lagi pasif menunggu 
di belakang meja. 
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Ringkasan 

Permintaan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta semua 
perusahaan membayar THR kepada pekerja tanpa dicicil, memantik perhatian pekerja di tengah 
persoalan THR 2020 yang belum selesai masalahnya hingga saat ini. Sekjen Organisasi Pekerja 
Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengatakan, alasan yang dikemukakan Airlangga itu adalah 
karena semua perusahaan sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah. 

 

SERUAN MENKO PEREKONOMIAN TENTANG THR TANPA DICICIL JADI PERHATIAN 
PEKERJA 

- Permintaan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta semua 
perusahaan membayar THR kepada pekerja tanpa dicicil, memantik perhatian pekerja di tengah 
persoalan THR 2020 yang belum selesai masalahnya hingga saat ini. 

Sekjen Organisasi Pekerja Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengatakan, alasan yang 
dikemukakan Airlangga itu adalah karena semua perusahaan sudah mendapatkan bantuan dari 
Pemerintah. 

Menurut Permenaker No. 6 tahun 2016 pengusaha wajib membayarkan THR pada H-7 kepada 
pekerja tanpa dicicil. Secara regulasi tidak ada ketentuan untuk menyicil THR. 

Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan bukanlah regulasi yang 
mengikat. 

"Dalam SE tersebut Menteri Ketenagakerjaan hanya mengimbau saja. Jadi ada atau tidak ada 
SE sebenarnya THR harus dibayar tanpa dicicil," kata Timboel dalam siaran pers, Senin 5 April 
2021. 

Dikatakan, persoalan pembayaran THR yang terjadi tiap tahun tersebut tentunya harus menjadi 
perhatian penuh Pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan cq. Pengawas 
Ketenagakerjaan. 

Sebenarnya pada saat kondisi tidak ada pandemi Covid19 pun, seruan untuk membayar THR 
sering disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Apindo, Ketua Kadin, dan sebagainya di 
media-media. 

Namun ketika banyak pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan 
tersebut tidak meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memproses secara hukum 
berdasarkan ketentuan yang ada dengan lebih tegas. 

Malah Menteri Ketenagakerjaan dan para Gubernur membiarkan pengawas ketenagakerjaan 
tidak memproses laporan pelanggaran THR yang dilakukan pengusaha, hingga akhirnya pekerja 
membawa pelanggaran hak normatif ini sebagai perselisihan ke pengadilan hubungan industrial. 

Menurut informasi, sampai saat ini masih banyak pekerja yang belum dibayar THR 2020 lalu, 
demikian juga yang sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini cicilan THR -nya belum 
selesai. 

"Saya kira persoalan utama THR sepanjang tahun termasuk di masa pandemi ini ada di 
Pemerintah yakni rendahnya kinerja Kementerian Ketenagakerjaan cq. Pengawas 
Ketenagakerjaan," unar Timboel. 
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Saat ini Menko Perekonomian ikut-ikutan menyerukan agar pengusaha membayar THR 2021 
tanpa dicicil, padahal Pak Airlangga mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan pengusaha untuk 
membayarkan THR, apalagi di masa pandemi ini. 

"Saya menduga ada beberapa alasan seruan ini dilontarkan Pak Airlangga. Pertama, Pak 
Airlangga berharap THR yang diterima pekerja tanpa dicicil akan dibelanjakan pekerja dan 
keluarganya sehingga akan mendukung konsumsi masyarakat guna mendukung pertumbuhan 
ekonomi di semester I 2021. Agar pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Tentunya ini menjadi 
alasan yang baik untuk mendukung kinerja Menko Perekonomian," kata Timboel. 

Kedua, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto duduga sedang memancing dukungan dari 
kalangan pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) untuk dirinya dan Partai Golkar. Ini 
dilakukan untuk memulihkan image Pak Airlangga dan Partai Golkar di mata pekerja dan SP/SB. 

Seperti kita ketahui, selama proses pembahasan UU Cipta Kerja hingga pembahasan berbagai 
peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden, Airlangga 
menjadi penanggung jawab utama yang "mengatur" pasal demi pasal sehingga terlahir di UU 
Cipta Kerja dan di empat PP di klaster ketenagakerjaan, yang isinya sangat merugikan pekerja. 

"Ini alasan politis yang coba dimainkan Pak Airlangga, namun kalangan SP/SB tidak akan mudah 
melupakan peran Pak Airlangga di UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya." Menurut Timboel, 
yang diperlukan oleh kalangan pekerja bukan seruan-seruan tanpa makna tersebut, tetapi 
bagaimana Menteri Ketenagakerjaan mampu memperbaiki kualitas peran pengawas 
ketenagakerjaan untuk melakukan penegakkan hukum bagi pengusaha yang melanggar THR. 

"Saya mendesak Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan perintah kepada seluruh Pengawas 
Ketenagakerjaan di tingkat Pusat dan Daerah melakukan pengawasan langsung ke perusahaan-
perusahaan untuk memastikan pengusaha di pertengahan April ini sudah menganggarkan dana 
THR yang akan dibayarkan H-7. Pengawas Ketenagakerjaan harus bersikap proaktif, jangan lagi 
pasif menunggu di belakang meja." Dalam masa pandemi ini bagi perusahaan yang memang 
cash flow-nya benar-benar tidak mampu membayar THR secara langsung dan kondisi ini sudah 
diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka Pengawas Ketenagakerjaan segera 
berkomunikasi dengan pekerja atau SP/SB tentang kondisi ini dan mendorong pengusaha 
membicarakan skema pembayaran THR dengan pekerja atau SP-SB, dan dituangkan dalam 
Perjanjian Bersama. 

Dengan adanya Perjanjian Bersama ini maka Pengawas Ketenagakerjaan terus memantau dan 
memastikan skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila pengusaha 
melanggar Perjanjian Bersama maka Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas dan segera 
memprosesnya secara hukum. 

Kalangan pekerja dan SP/SB berharap Menteri Ketenagakerjaan benar-benar serius memperbaiki 
kinerja Pengawas Ketenagakerjaan sehingga masalah THR tidak menjadi masalah tahunan bagi 
pekerja. 

Sebaiknya, ujar dia, Pak Airlangga juga meminta agar Menteri Ketenagakerjaan serius 
memperbaiki kinerja Pengawas Ketenagakerjaan dan mendesak Menteri Ketenagakerjaan tidak 
ragu membawa pengusaha yang melanggar pembayaran THR ke ranah hukum.***. 

 

  



 

178 
 

Judul Puluhan Ribu Buruh Disebut Bakal Gelar Aksi Besar 12 April, Ini 3 
Tuntutannya 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/13252491/puluhan-
ribu-buruh-disebut-bakal-gelar-aksi-besar-12-april-ini-3-tuntutannya 

Jurnalis Achmad Nasrudin Yahya 

Tanggal 2021-04-05 13:25:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 
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negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kenapa kita perlu melakukan aksi satu hari menjelang puasa, 
karena pandemi Covid-19 tidak memungkinkan aksi terus menerus dalam menyuarakan 
kepentingan buruh yaitu menolak Omnibus Law 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Aksi ini tentu mengikuti perintah Satgas Covid-19, kita tidak 
akan melanggar ketentuan Satgas dan aparat kemanan yaitu kami siap dirapid antigen 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Misal diizinkan 100 ya kami 100, diizinkan 50 orang ya 50 orang. 
Kemudian kami siap rapid antigen, kalu perlu rapid antigen secara pribadi dan kemudian 
membawa surat rapid antigennya 

 

Ringkasan 

Puluhan ribu dari berbagai elemen serikat pekerja akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di 
20 provinsi pada Senin (12/4/2021). Dalam aksi tersebut, buruh sudah menyiapkan tiga tuntutan 
kepada pemerintah dan pengusaha berkaitan dengan nasib dan hak pekerja. Pertama, mencabut 
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

 

PULUHAN RIBU BURUH DISEBUT BAKAL GELAR AKSI BESAR 12 APRIL, INI 3 
TUNTUTANNYA 

JAKARTA, - Puluhan ribu dari berbagai elemen serikat pekerja akan menggelar unjuk rasa besar-
besaran di 20 provinsi pada Senin (12/4/2021). 

Dalam aksi tersebut, buruh sudah menyiapkan tiga tuntutan kepada pemerintah dan pengusaha 
berkaitan dengan nasib dan hak pekerja. 

Pertama, mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
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Buruh meminta pencabutan khususnya klaster ketenagakerjaan. 

Kedua, meminta pemerintah dan penguasaha tetap membayarkan Upah Minimum Sektoral 
Kabupaten/Kota (UMSK) t2021. 

Ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar tunjangan 
hari raya (THR) 2021 secara penuh dan tidak dicicil. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menjelaskan, bahwa aksi ini 
berlangsung sehari menjelang pelaksanaan ibadah puasa. 

"Kenapa kita perlu melakukan aksi satu hari menjelang puasa, karena pandemi Covid-19 tidak 
memungkinkan aksi terus menerus dalam menyuarakan kepentingan buruh yaitu menolak 
Omnibus Law," tegas Said dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4/2011). 

Adapun aksi ini akan berlangsung secara serentak di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, DIY, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Riau. 

Kemudian Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorotntalo, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, NTB, hingga DKI Jakarta sebagai tingkat nasional dalam 
aksi kali ini. 

Aksi nanti juga akan diikuti puluhan ribu buruh yang berasal dari seribuan perusahaan. 

Di antaranya buruh dari industri banking, logistik, tekstil, garmen, sepatu, makanan, minuman, 
percetakan, penerbitan, media, pariwisata, dan faramasi kesehatan. 

Selanjutnya, industri kimia, energi, pertambangan, semen, elektronik, otomotif, baja, besi, 
mesin, hingga guru honorer. 

Said memastikan, jalannya aksi unjuk rasa nanti akan sesuai aturan yang ditentukan Satuan 
Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. 

Misalnya, menjaga jarak, menggunakan masker, hingga membawa handsanitizer. 

"Aksi ini tentu mengikuti perintah Satgas Covid-19, kita tidak akan melanggar ketentuan Satgas 
dan aparat kemanan yaitu kami siap dirapid antigen," katanya. 

Adapun sasaran utama aksi kali ini adalah kantor pemerintah daerah. Sedangkan, untuk wilayah 
DKI Jakarta menyasar gedung Mahkamah Konstitusi (MK). 

Said juga memastikan akan memenuhi permintaan jika aparat keamanan memberikan izin 
dengan syarat pembatasan massa aksi. 

"Misal diizinkan 100 ya kami 100, diizinkan 50 orang ya 50 orang. Kemudian kami siap rapid 
antigen, kalu perlu rapid antigen secara pribadi dan kemudian membawa surat rapid 
antigennya," imbuh Said. 
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neutral - Said (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Ada 54 perusahaan, itu 
salah satunya tekstil dan garmen 

positive - Said (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Jadi antaran Menko 
Bidang Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan silakan berunding 

neutral - Said (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kami tidak akan 
melanggar ketentuan. Kami siap melakukan rapid antigen, mengikuti protokol kesehatan, 
memakai maskre, hand sanitizer, dan protokol lainnya 

positive - Bhima Yudhistira Adhinegara (Ekonom Institute for Development of Economics and 
Finance (Indef)) Kalau PMI manufaktur di atas level 50, artinya industri sudah mulai bergairah 
atau ekspansi 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengklaim ada 54 perusahaan yang 
belum melunasi pembayaran tunjangan hari raya pada tahun lalu. "Ada 54 perusahaan, itu salah 
satunya tekstil dan garmen," ujar Said, dikutip dari tempo.co, Senin (5/4/2021). 

 

KSPI: 54 PERUSAHAAN BELUM LUNASI THR LEBARAN 2020 

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengklaim ada 54 perusahaan 
yang belum melunasi pembayaran tunjangan hari raya pada tahun lalu. 

"Ada 54 perusahaan, itu salah satunya tekstil dan garmen," ujar Said, dikutip dari tempo.co, 
Senin (5/4/2021). 

Berdasarkan data Serikat Pekerja Nasional (SPN), jumlah pekerja yang belum memperoleh 
Tunjangan Hari Raya (THR) tahun lalu secara penuh mencapai 10.000 orang. Karena itu, Said 
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mendesak pembayaran tunjangan pada Hari Raya Idul Fitri 2021 dibayarkan secara penuh atau 
tidak dicicil. Sementara itu, data Posko pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan 
menunjukkan sebanyak 336 perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari pekerja 
pada 2020. Perusahaan-perusahaan tersebut dilaporkan karena dianggap melakukan 
pelanggaran pembayaran THR. 

Lebih terperinci, dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut, sebanyak 146 pengaduan akibat 
THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat 
bayar, dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan. 

Said meminta Menteri Ketenagakrjaan Ida Fauziyah tidak lagi menerbitkan surat edaran yang 
mengizinkan perusahaan membayar tunjangan secara dicicil seperti yang terjadi pada tahun lalu. 

Apalagi, tutur Said, Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah 
mengimbau perusahaan untuk menuntaskan kewajiban THR untuk pekerjanya secara penuh 
lantaran pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus. 

"Jadi antaran Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan silakan berunding," 
ujar Said. 

Buruh akan menggelar demo menyatakan sikap protes mereka terhadap perusahaan dan 
menuntut pembayaran THR secara penuh pada 12 April mendatang. 

Sebanyak 10.000 buruh yang tergabung dalam KSPI dan serikat-serikat pekerja akan 
melancarkan aksi di kantor-kantor gubernur, kantor wali kota, kantor bupati, hingga lokasi 
industri. 

Selain secara langsung, demo akan dilakukan melalui saluran virtual. Said mengatakan ada 
puluhan ribu buruh dari 20 provinsi akan melaksanakan aksi secara bersamaan di ruang maya. 

Ia menjamin aksi demo akan memperhatikan protokol kesehatan. Jumlah pendemo turun ke 
lapangan pun akan mengikuti ketentuan aparatur. 

"Kami tidak akan melanggar ketentuan. Kami siap melakukan rapid antigen, mengikuti protokol 
kesehatan, memakai maskre, hand sanitizer, dan protokol lainnya," tegasnya. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira 
Adhinegara menilai pengusaha sudah bisa membayar THR penuh kepada pekerjanya menjelang 
Lebaran pada Mei mendatang. 

Menurut dia, sektor industri telah kembali bergairah sejak akhir kuartal I 2021. Kondisi itu 
ditunjukkan dengan meningkatnya indeks manufaktur atau purchasing managers index (PMI) 
yang telah menyentuh 53,2 sepanjang Maret 2021. 

"Kalau PMI manufaktur di atas level 50, artinya industri sudah mulai bergairah atau ekspansi," 
ujar Bhima. 

Di samping itu, Bhima menyatakan asumsi pertumbuhan ekonomi pemerintah yang mencapai 5 
persen hingga akhir 2021 menunjukkan adanya indikator pemulihan perekonomian. 

Bila ekonomi dianggap sudah bangkit kembali, ia berujar pengusaha harus konsisten 
membayarkan haknya kepada buruh. 

Dengan pembayaran kewajiban THR secara penuh, pengusaha disebut-sebut justru akan 
untung. Sebab, pembayaran THR akan berimbas pada naiknya daya beli pekerja yang akan 
memberikan efek langsung kepada peningkatan belanja. 
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positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami 
juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan 
pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh 
masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Semoga dengan adanya Inpres 
ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh 
dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan 

 

Ringkasan 

Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJamsostek) kembali mendapat amunisi baru. Kali ini langsung dari Presiden Repubik 
Indonesia Joko Widodo yang telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 
2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

 

JOKOWI TEKEN INPRES PERINTAHKAN SELURUH ELEMEN PEMERINTAHAN 
DUKUNG BPJS KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA - Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJamsostek) kembali mendapat amunisi baru. Kali ini langsung dari Presiden Repubik 
Indonesia Joko Widodo yang telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 
2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 
menteri, jaksa agung, tiga kepala badan, termasuk ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 



 

183 
 

tingkat pusat, 34 gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia. 

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai 
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, 
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing. 

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan 
penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara 
dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek. 

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk 
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program 
Jamsostek menjadi tugas jaksa agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres Nomor 2 
Tahun 2021 tersebut. 

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan (Menko PMK) untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres secara berkala 
setiap enam bulan. 

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi setinggi-tingginya kepada 
Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh 
jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh 
kementerian/lembaga dan pimpinan daerah serta kejaksaan agung untuk mengawal 
implementasinya. 

BPJamsostek segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang 
dibutuhkan serta seluruh personil BPJamsostek untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan 
stakeholder di seluruh Indonesia. 

"Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua 
pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. 
Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder 
pemerintahan," ujarnya. 

Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJamsostek sebagai lembaga penyelenggaranya harus 
terus dijaga konsistensinya. 

"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai 
kesejahteraan," katanya. (CM).(ars). 
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negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Dari sisi jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu orang. Dari 
sisi jumlah perusahaan atau pabrik ada 1.000-an. Dari sisi sebaran provinsi ada 20 provinsi. Dari 
sebaran kabupaten atau kota lebih dari 150 kabupaten kota 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Yaitu menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, meminta hakim 
Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan, mencabut UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
khususnya klaster ketenagakerjaan 

positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Dan ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha wabil 
khusus pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR tahun 2021 ini secara penuh dan 
tidak dicicil 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Bentuk aksinya ada perwakilan yang pada tanggal 12 April 
datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol penolakan Omnibus Law. Dan di daerah-daerah 
ada perwakilan yang datang ke kantor gubernur, atau bupati, wali kota di daerahnya masing-
masing 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Jadi akan ada perwakilan yang keluar dari proses produksi, 
kemudian mereka akan berdiri di dalam pabrik, dalam pagar-pagar pabrik sambil membawa dan 
menyuarakan kepentingannya, isunya, perjuangannya dengan membentangkan spanduk atau 
membentangkan, membawa poster-poster tentang tiga isu tadi 

positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Yang perwakilan di MK kami akan berkoordinasi dengan Satgas 
COVID dan aparat keamanaan, siap diantigen. Jumlah massa sesuai yang diizinkan misal 100 ya 
100, diizinkan 50 ya 50 orang. Bahkan kita minta kalau perlu rapid antigen secara pribadi dan 
membawa surat rapid antigennya 
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Ringkasan 

bakal menggelar aksi besar-besaran tanggal 12 April 2021 atau menjelang bulan Ramadhan tiba. 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia , Said Iqbal, mengatakan aksi tersebut tidak 
hanya dilakukan di Jakarta saja. Tak tanggung-tanggung, Said Iqbal mengungkapkan setidaknya 
aksi itu akan melibatkan puluhan ribu buruh dari 1.000 perusahaan yang tersebar di Indonesia. 
Aksi ini tidak hanya diikuti oleh KSPI, tapi berbagai elemen buruh lainnya. 

 

BURUH DI 1.000 PABRIK AKAN AKSI BESAR-BESARAN, APA YANG MAU DITUNTUT? 

bakal menggelar aksi besar-besaran tanggal 12 April 2021 atau menjelang bulan Ramadhan tiba. 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia , Said Iqbal, mengatakan aksi tersebut tidak 
hanya dilakukan di Jakarta saja. 

Tak tanggung-tanggung, Said Iqbal mengungkapkan setidaknya aksi itu akan melibatkan 
puluhan ribu buruh dari 1.000 perusahaan yang tersebar di Indonesia. Aksi ini tidak hanya diikuti 
oleh KSPI, tapi berbagai elemen buruh lainnya. 

"Dari sisi jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu orang. Dari sisi jumlah perusahaan atau pabrik 
ada 1.000-an. Dari sisi sebaran provinsi ada 20 provinsi. Dari sebaran kabupaten atau kota lebih 
dari 150 kabupaten kota," kata Said Iqbal saat konferensi pers secara virtual, Senin (5/4). 

Said Iqbal membeberkan berbagai sektor industri mulai dari banking, logistik, garmen, sepatu, 
makanan, minuman, percetakan, penerbitan, media, pariwisata, otomotif, energi, hingga 
pertambangan siap berpartisipasi dalam aksi tersebut. Sementara 20 provinsi yang dimaksud 
Said Iqbal mulai dari DKI Jakarta, Jatim, Jabar, Jateng, hingga Maluku. 

Lalu, apa yang dituntut buruh dari aksi besar-besaran itu? "Yaitu menolak Omnibus Law UU Cipta 
Kerja, meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan, mencabut UU 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan," ujar Said Iqbal. 

Said iqbal tetap membayarkan upah minimum sektoral kabupaten atau kota tahun 2021. 
Sedangkan yang ketiga adalah soal Tunjangan Hari Raya (THR). 

"Dan ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha wabil khusus pengusaha di seluruh 
Indonesia untuk membayar THR tahun 2021 ini secara penuh dan tidak dicicil," ungkap Said 
Iqbal. 

Mengenai THR ini, Said Iqbal merasa pemerintah sebenarnya sudah meminta pengusaha 
membayarkan THR secara penuh. Apalagi, kata Said Iqbal, pengusaha sudah mendapatkan 
berbagai stimulus seperti relaksasi pajak. 

"Bentuk aksinya ada perwakilan yang pada tanggal 12 April datang ke Mahkamah Konstitusi 
sebagai simbol penolakan Omnibus Law. Dan di daerah-daerah ada perwakilan yang datang ke 
kantor gubernur, atau bupati, wali kota di daerahnya masing-masing," terang Said Iqbal. 

Sedangkan untum yang berada di 1.000 pabrik, Said Iqbal menjelaskan buruh tidak akan keluar 
di perusahaan. Sebab, aksi digelar di lingkungan perusahaan. Aksi di perusahaan itu tentu harus 
dilaporkan dulu ke aparat terkait. 

"Jadi akan ada perwakilan yang keluar dari proses produksi, kemudian mereka akan berdiri di 
dalam pabrik, dalam pagar-pagar pabrik sambil membawa dan menyuarakan kepentingannya, 
isunya, perjuangannya dengan membentangkan spanduk atau membentangkan, membawa 
poster-poster tentang tiga isu tadi," beber Said Iqbal. 
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Lebih lanjut, Said Iqbal menegaskan rangkaian aksi tersebut akan mematuhi protokol kesehatan 
yang ditetapkan dalam mencegah penyebaran COVID-19 mulai dari memakai masker hingga 
menjaga jarak. Meski begitu, ia mengaku akan tetap berkoordinasi dengan Satgas COVID-19. 

"Yang perwakilan di MK kami akan berkoordinasi dengan Satgas COVID dan aparat keamanaan, 
siap diantigen. Jumlah massa sesuai yang diizinkan misal 100 ya 100, diizinkan 50 ya 50 orang. 
Bahkan kita minta kalau perlu rapid antigen secara pribadi dan membawa surat rapid 
antigennya," tutur Said Iqbal. 
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Narasumber 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Stimulus sudah dikasih, relaksasi kredit dikasih, pajak penjualan 
mobil diringankan. Kenapa sudah dikasih (insentif) tapi masih neken ( buruh ) terus. Jadi 
hentikan keserakahan korporasi 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Jangan bersilat lidah Menko Perekonomian dan Menteri 
Ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal meminta perusahaan tak 
lagi mencicil pembayaran tunjangan hari raya atau THR menjelang Lebaran 2021. Musababnya, 
perusahaan telah memperoleh penyaluran pelbagai stimulus dan keringanan pembayaran pajak 
dari pemerintah. "Stimulus sudah dikasih, relaksasi kredit dikasih, pajak penjualan mobil 
diringankan. Kenapa sudah dikasih (insentif) tapi masih neken ( buruh ) terus. Jadi hentikan 
keserakahan korporasi," ujar Said dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Senin, 
5 April 2021. 

 

KSPI INGIN THR PEGAWAI DIBAYAR PENUH: HENTIKAN KESERAKAHAN 
KORPORASI 

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal 
meminta perusahaan tak lagi mencicil pembayaran tunjangan hari raya atau THR menjelang 
Lebaran 2021. Musababnya, perusahaan telah memperoleh penyaluran pelbagai stimulus dan 
keringanan pembayaran pajak dari pemerintah. 

"Stimulus sudah dikasih, relaksasi kredit dikasih, pajak penjualan mobil diringankan. Kenapa 
sudah dikasih (insentif) tapi masih neken ( buruh ) terus. Jadi hentikan keserakahan korporasi," 
ujar Said dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Senin, 5 April 2021. 
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Buruh akan menggelar aksi demo menolak pembayaran THR dengan cara mencicil pada 12 April 
2021. Said mengatakan aksi besar-besaran secara serentak berlangsung di 20 provinsi, seperti 
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi 
Utara, Maluku, NTB, dan provinsi-provinsi lainnya. 

Demo menuntut pembayaran THR penuh akan melibatkan puluhan ribu buruh dari lintas sektor. 
Adapun aksi ini digelar secara hybirid atau campuran, baik secara langsung maupun saluran 
virtual. 

Said menuturkan, selama setahun, buruh telah mengalami dampak pandemi Covid-19, seperti 
kehilangan pendapatan hingga pekerjaan. Berdasarkan data Serikat Pekerja Nasional atau SPN, 
ada sebanyak 24.451 buruh diliburkan tanpa upah dan mengalami pemutusan hubungan kerja 
atau PHK tanpa pesangon. 

Sedangkan bagi buruh yang masih bekerja, sebanyak 10 ribu di antaranya tercatat belum 
memperoleh pembayaran THR secara penuh akibat perusahaan masih menunggak. Imbas ini 
diperkirakan akan lebih dirasakan oleh pekerja seumpama perusahaan kembali membayarkan 
THR secara dicicil pada Lebaran kali ini. 

Said tidak memungkiri banyak perusahaan di sektor tertentu, seperti pariwisata dan turunannya, 
mengalami masalah keuangan karena usahanya nyaris lumpuh selama pandemi. Namun, bagi 
perusahaan dalam kondisi likuiditas seret dan merugi itu, ia minta manajemen menyampaikan 
laporan keuangan selama dua tahun dan melaporkannya kepada dinas ketenagakerjaan 
setempat. 

Selanjutnya, ia meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kompak dalam memutuskan kebijakan pemberian THR. 

Said berharap Ida tidak lagi mengeluarkan surat edaran yang mengizinkan perusahaan 
membayar THR secara dicicil. "Jangan bersilat lidah Menko Perekonomian dan Menteri 
Ketenagakerjaan," kata Said. 

BACA: 54 Perusahaan Disebut Masih Punya Utang THR Lebaran 2020 FRANCISCA CHRISTY 
ROSANA. 
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positive - None (None) Mohon pastikan data pada akun Prakerjamu dengan data di semua akun 
pelatihan, hingga ecommerce tempat kamu membeli pelatihan itu sama, ya. 

positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Mereka yang lolos harus 
menonton video tentang Prakerja sebelum bisa membeli pelatihan 

positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Karena itu, Sobat akan 
mendapatkan Nomor Kartu Prakerja yang dapat digunakan untuk membeli pelatihan. 

 

Ringkasan 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 16 telah ditutup dan hasilnya sudah dirilis minggu lalu. 
Kini para peserta Kartu Prakerja yang telah dinyatakan lolos wajib mengikuti sejumlah pelatihan. 
Selesai pelatihan, mereka akan mendapatkan sertifikat Kartu Prakerja sebagai tanda telah 
mengikuti pelatihan. 

 

SUDAH IKUT PELATIHAN KARTU PRAKERJA, TAPI SERTIFIKAT TAK MUNCUL? INI 
PENJELASAN DAN SOLUSINYA 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 16 telah ditutup dan hasilnya sudah dirilis minggu lalu. 
Kini para peserta Kartu Prakerja yang telah dinyatakan lolos wajib mengikuti sejumlah pelatihan. 
Selesai pelatihan, mereka akan mendapatkan sertifikat Kartu Prakerja sebagai tanda telah 
mengikuti pelatihan. Sekaligus menjadi tanda untuk pencairan insentif Kartu Prakerja. 

Apakah Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 17 Bakal Dibuka? Ini Penjelasan Pihak 
Manajemen Apa Arti Status Gelombang Tidak Ditemukan yang Muncul di Akun Kartu Prakerja? 
Ini Penjelasannya Meski demikian, sejumlah peserta mengeluhkan Sertifikat Kartu Prakerja tak 
kunjung muncul pada dashboard. 
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Padahal mereka sudah menyelesaikan pelatihan Kartu Prakerja. 

Hal ini diketahui dari sejumlah pertanyaan yang dilontarkan warganet lewat akun Instagram 
@prakerja.go.id. 

Mereka mengeluhkan, sudah berhari-hari selesai pelatihan Kartu Prakerja, tapi sertifikat tak 
kunjung muncul. 

0pokkk: Sertifikat ku kok belum muncul nin? fita_r22: Gelombang 16 sertifikatnya kok belum 
muncul d dashboard ya minn?? marsyh_aulia02: Masih menunggu sertifikat gelombang 16 
semoga segera muncul sela_0112: min ko sertifikat gelombang 16 belom keluar ya di dashboart? 
Lantas, apa tanggapan dari manajemen Kartu Prakerja? Dikutip Tribunnews.com, Senin 
(5/4/2021), memberikan penjelasan kenapa sertifikat Kartu Prakerja tak kunjung muncul. 

Pihak @prakerja.go.id meminta peserta memberikan waktu untuk sinkronisasi data antara Kartu 
Prakerja dan lembaga pelatihan. 

Sebab, proses sinkronisasi memerlukan waktu sekira 7 hari pada hari kerja. 

Artinya, bila Anda menyelesaikan pelatihan pada Senin (5/4/2021), sertifikat Kartu Prakerja akan 
muncul paling lambat pada Selasa (13/4/2021). 

Namun ini semua hanya perkiraan, artinya bisa lebih cepat. 

Akun @prakerja.go.id juga meminta peserta memastikan data pada akun Kartu Prakerja sama 
semua dengan akun pelatihan, hingga ecommerce tempat membeli pelatihan. 

Data tersebut meliputi nama, email, dan nomor telepon agar memudahkan pihak Kartu Prakerja 
dalam proses sinkronisasi data. 

"Mohon dapat memberi waktu untuk proses sinkronisasi data antara Prakerja dan lembaga 
pelatihan." "Biasanya membutuhkan waktu sampai 7x24 jam, hari kerja." "Mohon pastikan data 
pada akun Prakerjamu dengan data di semua akun pelatihan, hingga ecommerce tempat kamu 
membeli pelatihan itu sama, ya." "Dalam hal ini nama, email, dan no telepon, untuk 
memudahkan kami dalam proses sinkronisasi data," tulis akun @prakerja.go.id. 

Jika semua data sudah sama dan sertifikat Kartu Prakerja belum muncul, peserta dapat 
menghubungi CS Kartu Prakerja di nomor 08001503001 setiap hari Senin-Minggu pukul 08.00-
20.00 WIB. 

Bisa juga dengan menggunakan fitur live chat/Minta Bantuan pada akun Kartu Prakerja. 

"Jika semua sudah sama, tapi sertifikat masih juga belum muncul mohon dpt menghubungi CS 
Prakerja, atau gunakan fitur live chat/Minta Bantuan pada akun Prakerjamu. Terima kasih," tulis 
@prakerja.go.id. 

Sementara itu, dikutip dari kemnaker.go.id, berikut langkah atau solusi bila ada permasalahan 
pada sertifikat Prakerja yang belum muncul: - Pastikan nama akun kemnaker Anda sesuai dengan 
akun prakerja. 

- Pastikan Anda sudah dinilai oleh lembaga pelatihan di sisnaker. 

Untuk mengetahuinya silahkan hubungi Lembaga pelatihan terkait, profil Lembaga dapat dilihat 
pada kelembagaan.kemnaker.go.id - Bila sudah, Anda dapat men-download sertifikatnya. 

Untuk panduan - mendownload sertifikat pelatihan, dapat diakses lewat video di bawah ini - 
Pastikan sudah isi ulasan dan rating pada menu pelatihan saya di Sisnaker. 
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Untuk panduan memberikan ulasan dan rating Anda dapat mengakses pada video di bawah ini 
Mulai 18 Maret 2021 pengisian ulasan dan rating pelatihan dilakukan langsung pada dashboard 
peserta pada prakerja.go.id. 

Cara Mengikuti Pelatihan Kartu Prakerja Diketahui, pelatihan Prakerja wajib diikuti para peserta 
yang dinyatakan lolos dalam pendaftaran Kartu Prakerja. 

Sebelum mengikuti pelatihan, ada syarat yang harus dipenuhi peserta Kartu Prakerja. 

Mereka wajib menonton video tentang Kartu Prakerja terlebih dahulu. 

"Mereka yang lolos harus menonton video tentang Prakerja sebelum bisa membeli pelatihan," 
kata Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu. 

Masih dari akun Instagram @prakerja.go.id, berikut langkah mengikuti pelatihan dengan Kartu 
Prakerja: 1. Cek dashboard akun Prakerja untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia 2. 
Bandingkan pelatihan di Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Pijar Mahir, Sisnaker, Sekolahmu, 
atau Tokopedia 3. Pilih pelatihan sesuai kebutuhanmu 4. Beli pelatihan dan bayar dengan Nomor 
Kartu Prakerja 5. Batas waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima SMS 
pengumuman. 

Bila lewat dari waktu tersebut, maka kepesertaan akan dicabut Akun @prakerja.go.id juga 
menjekaskan, Bantuan Kartu Prakerja tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik. 

Pihak Kartu Prakerja juga mengingatkan para penerima untuk menjaga kerahasiaan Nomor Kartu 
Prakerja. 

"Bantuan Kartu Prakerja tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik." "Karena itu, Sobat akan 
mendapatkan Nomor Kartu Prakerja yang dapat digunakan untuk membeli pelatihan." "Jangan 
lupa, jaga kerahasiaan Nomor Kartu Prakerja milik Sobat, ya!" tulis @prakerja.go.id. 

Selain itu, dana pelatihan akan dikirimkan secara bertahap. 

Bagi yang sudah menerima SMS dan belum menerima dana, harap bersabar dan bisa cek kembali 
akun Prakerja secara berkala. 

"Saat ini, kami sedang mengirimkan dana ke akun Prakerja Sobat secara bertahap. Bila dananya 
belum tersedia, silakan cek kembali akun Prakerja Sobat secara berkala, ya," tulis 
@prakerja.go.id. 

Akun @prakerja.go.id juga mengingatkan para peserta untuk memilih pelatihan dengan 
saksama. 

Pasalnya, kesempatan untuk mengikuti program Kartu Prakerja hanya satu kali. 

Jika mengalami kesulitan saat membeli pelatihan, peserta Kartu Prakerja Gelombang 12 dapat 
menghubungi contact center Mitra Platform Digital Resmi Kartu Prakerja: Inilah daftar contact 
center Mitra Platform Digital Resmi Kartu Prakerja: Bukalapak: 021-50813333 Sisnaker: 021-
50816000 Mau Belajar Apa: 0811-8807-172 Pijar Mahir: 0812-9291-0020 Pintaria: 0813-8276-
5493 Sekolahmu: 0813-1579-2171 Tokopedia: www.tokopedia.com/help Kartu Prakerja: 0800-
150-3001 Tahapan Setelah Lolos Kartu Prakerja Setelah mendapat pemberitahuan lolos, peserta 
akan mendapatkan dana Rp 1 juta yang digunakan untuk mengikuti pelatihan. 

Dengan dana tersebut, peserta dapat memilih jenis pelatihan yang ingin diikuti di Mitra Platform 
Digital Resmi. 

Dengan demikian, dana Rp 1 juta itu tidak bisa diuangkan. 
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Pembelian pelatihan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah mendapatkan pemberitahuan. 

Jika sudah lebih 30 hari belum membeli pelatihan, maka Kartu Prakerja akan dinonaktifkan dan 
tidak bisa mendaftar Kartu Prakerja lagi. 

Kemudian, peserta akan mengikuti pelatihan yang telah dipilih secara online. 

Selesai pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat elekronik. 

Peserta juga wajib memberikan ulasan dan penilaian (rating) pada pelatihan yang diikuti. 

Peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan akan menerima dua macam insentif. 

Dana insentif pertama diberikan pasca-pelatihan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan. 

Dana insentif kedua diberikan setelah mengisi survei evaluasi sebesar Rp 50 ribu setiap survei. 
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Ringkasan 

Pandemi COVID-19 sudah lebih setahun merajalela di Indonesia, juga dunia. Dampaknya bukan 
sekadar pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menghantam hampir di semua sektor. Di sektor 
sosial, hubungan kemasyarakatan tidak seperti dahulu, berdekatan, berbincang akrab dalam 
jarak dekat. Saat ini harus berjarak dan menggunakan masker, tidak berkerumun dan disarankan 
acap cuci tangan dengan sabun atau menggunakan penyanitasi tangan. 

 

VAKSINASI SEBAGAI AKSELATOR PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN 

Jakarta - Pandemi COVID-19 sudah lebih setahun merajalela di Indonesia, juga dunia. 
Dampaknya bukan sekadar pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menghantam hampir di 
semua sektor. 

Di sektor sosial, hubungan kemasyarakatan tidak seperti dahulu, berdekatan, berbincang akrab 
dalam jarak dekat. Saat ini harus berjarak dan menggunakan masker, tidak berkerumun dan 
disarankan acap cuci tangan dengan sabun atau menggunakan penyanitasi tangan. 

Kehidupan beragama juga mengalami perubahan, khususnya pada ibadah yang dilakukan 
bersama di masjid. Masih segar di ingatan, umat Islam harus Shalat Tarawih di rumah, begitu 
juga Shalat Idul Fitri pada 1441 Hijriah. 

Ramadhan tahun ini, pemerintah dan MUI mengizinkan untuk Shalat Tarawih dan Shalat Idul 
Fitri di masjid atau di lapangan. Jika mengacu pada hal itu, kondisinya lebih baik, meski protokol 
kesehatan harus tetap dilaksanakan dengan ketat. 

Di bidang ekonomi, banyak sektor terpukul. Pengangguraan melonjak. Menurut data BPS 
sebanyak 2,56 juta warga diberhentikan dari pekerjaannya dan sekitar 24 juta mengalami 
pengurangan jam kerja. 

Sementara itu, Kadin mencatat sekitar 6,4 juta pekerja dirumahkan dan diberhentikan dari 
pekerjaannya pada 2020. 
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Begitu juga dengan pekerja migran. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI) Benny Ramdhani mengatakan sepanjang 2020 sebanyak 162.000 pekerja migran 
dipulangkan ke Indonesia. 

Sebanyak 700 pulang tanpa nyawa (meninggal dunia) dan jenazahnya diantarkan ke keluarganya 
serta 470 pulang dalam kondisi sakit. 

Terpuruk Di sisi lain, Indonesia, seperti hal negara lain, sudah melaksanakan vaksinasi yang 
diyakini mampu meredam penyebaran pandemi yang sudah menjelajah hingga 34 provinsi itu. 

Saat ini, cakupan vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 21,33 persen dari target 40 juta 
sasaran pada vaksinasi tahap satu dan tahap kedua. Negara ini menargetkan 181,5 juta 
penduduk divaksinasi dari total 270 juta untuk mencapai kekebalan kelompok. 

Dibutuhkan proses panjang yang mungkin hingga tahun depan untuk menuntaskan pekerjaan 
kolosal tersebut karena saat ini diperkirakan baru delapan juta penduduk yang divaksinasi. 
Capaian itu dinilai lebih baik daripada negara di kawasan Eropa, menurut Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO). 

Keseriusan dalam mengatasi pandemi COVID-19 juga terlihat pada penyediaan vaksin yang saat 
ini sedang dicari oleh banyak negara konsumen, meski Indonesia juga sedang melakukan uji 
klinis yang direkayasa oleh beberapa perguruan tinggi dalam negeri. 

Pada April ini, sebanyak 10 juta vaksin Sinovak akan mendarat lagi di Tanah Air untuk menambah 
persediaan yang saat ini sudah mencapai 28 juta dosis. 

Dari persediaan 28 juta itu, sebanyak lima juta sudah didistribusikan ke beberapa provinsi dan 
kabupaten/kota, 11 juta dosis vaksin akan didistribusikan pada awal bulan ini, sementara 12 juta 
dosis masih dalam proses untuk dijadikan vaksin. 

Saat ini pemerintah masih memprioritaskan tenaga kesehatan, aparatur sipil, TNI dan Polri, 
pekerja BUMN dan warga lanjut usia (lansia) untuk vaksinasi. Pada saatnya nanti, vaksinasi akan 
merembet ke pekerja umum (swasta) dan masyarakat biasa yang jumlahnya sangat masif. 

Di sisi lain, pekerja swasta sudah menanti untuk divaksinasi, begitu juga pekerja migran. Seperti 
halnya sektor lain, penempatan pekerja migran juga terpuruk. 

BP2MI mencatat penempatan pekerja migran pada 2018 sebanyak 283.640 orang, pada 2019 
menjadi 276.553 orang dan pada 2020 menukik lagi karena hanya sekitar 42.000 orang dari 
113.173 pekerja migran yang diizinkan berangkat atau hanya 37 persen. 

Angka itu sudah pasti jauh berkurang jika dibandingkan dengan sebelum moratorium 
(penghentian sementara) penempatan ke Timur Tengah yang angkanya bisa mencapai 1,2 juta 
orang per tahun. 

Meski Kemenaker di awal tahun ini sudah menerbitkan izin penempatan ke 17 negara, termasuk 
Saudi Arabia, UEA, dan Qatar, minus Jepang dan Taiwan, pemenuhan syarat kesehatan calon 
pekerja migran menjadi krusial. 

Prioritas Ketua Himsataki (organisasi penempatan pekerja migran) Tegap Harjadmo minta dalam 
masa tahapan pemulihan saat ini, Kementerian Kesehatan mengeluarkan regulasi yang memberi 
kemudahan bagi pekerja migran untuk divaksin. 

Hal itu, karena. 

Selama ini, kontribusi pekerja migran dalam mengurangi pengangguran sangat signifikan, begitu 
juga dalam pemulihan perekonomian karena mendatangkan devisa sebesar Rp158,92 triliun 
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pada 2018, meningkat sedikit menjadi Rp158,96 triliun pada 2019, dan turun drastis menjadi 
Rp106,2 triliun hingga September 2020. 

Dengan dibukanya penempatan ke 17 negara itu, maka pemerintah hendaknya juga membuka 
akses vaksinasi bagi pekerja migran. Meski belum ada pernyataan resmi, otoritas haji Saudi 
diyakini mensyaratkan vaksinasi bagi calon haji pada 2021. 

Agaknya, hal yang sama berlaku bagi calon pekerja migran Indonesia. Vaksinasi massal bagi 
mereka menjadi keharusan ke depan sebagai konsekuensi lagi pembukaan penempatan ke 17 
negara itu. Hingga saat ini baru Pemda Bali yang memfasilitasi vaksinasi bagi 5.000 pelaut yang 
telah meneken kontrak dan siap berangkat hingga Juni mendatang dan 26.000 lainnya 
menunggu keberangkatan. 

Himsataki juga mencatat 88.973 calon pekerja migran yang tertunda proses penempatannya 
akibat kebijakan penghentian dari negara tujuan yang sebagian besar calon pekerja untuk 10 
jabatan yang akan dibebaskan biaya penempatannya, dan lebih kurang 50 persen untuk negara 
penempatan Taiwan dan Hong Kong. 

Vaksinasi bagi pekerja migran sudah selayaknya jadi prioritas ketika angka pengangguran terus 
meningkat sementara peluang kerja dalam negeri terus menipis dan ekonomi belum bangkit. 

Perlindungan pada mereka merupakan suatu keharusan dengan mempersiapkan sejak awal, dari 
sisi kesehatan, pelatihan ketrampilan, penguasaan bahasa, budaya kerja negara setempat, dan 
reaksi cepat jika mereka menghadapi masalah. 

Permasalahan pasti ada, bahkan bagi pekerja di dalam negeri. Perselisihan hubungan industrial 
dan dengan majikan juga terjadi di Tanah Air. Problemanya, bagaimana memberi perlindungan 
komprehensif bagi mereka yang bermasalah jika bekerja di luar negeri, meskipun angkanya 
relatif kecil. Dan, permasalahan kemanusiaan tidak layak dinilai dari angka tetapi bagaimana 
negara menyelesaikan masalah mereka. 
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Narasumber 

positive - BPJAMSOSTEK Zainudin (Direktur Kepesertaan) Dengan adanya perlindungan dari 
BPJAMSOSTEK ini, diharapkan para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan secara tidak 
langsung meningkat produktivitasnya sehingga taraf hidup meningkat dan hari tuanya sejahtera 

positive - BPJAMSOSTEK Zainudin (Direktur Kepesertaan) Saya mengapresiasi terobosan 
Pemerintah Kota Ambon dan semoga hal positif ini dapat diikuti oleh daerah lain, sehingga 
semakin banyak masyarakat pekerja yang terlindungi dan kesejahteraan pekerja Indonesia dapat 
terwujud 

neutral - Arief Budiarto (Deputi Direktur BP jamsostek Kantor Wilayah Sumatra Bagian Selatan) 
Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan dasar dan manfaat Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang ada di Kota Ambon sebagai upaya pencegahan 
kemiskinan akibat dari resiko sosial ekonomi 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota Ambon menggandeng BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) memberikan 
pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 25.000 pekerja rentan di wilayah kota 
Ambon. Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan simbolis penyerahan kartu kepesertaan 
BPJAMSOSTEK kepada perwakilan pekerja oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin 
bersama dengan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Senin (5/04/2021). 

 

PEMKOT AMBON GANDENG BPJAMSOSTEK LINDUNGI 25.000 PEKERJA RENTAN 

Ambon: Pemerintah Kota Ambon menggandeng BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 
memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 25.000 pekerja rentan di 
wilayah kota Ambon. Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan simbolis penyerahan kartu 
kepesertaan BPJAMSOSTEK kepada perwakilan pekerja oleh Direktur Kepesertaan 
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BPJAMSOSTEK Zainudin bersama dengan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Senin 
(5/04/2021). 

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Ambon telah mendaftarkan sebanyak 10.000 pekerja dan di 
tahun 2021 ini Pemkot kembali menambah kepesertaan sebanyak 15.000 pekerja sehingga total 
pekerja rentan yang terdaftar dan dibiayai oleh APBD pada tahun 2021 adalah sebanyak 25.000 
Tenaga kerja. 

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dalam sambutannya menyatakan, perlindungan sosial 
bagi pekerja rentan merupakan bentuk proteksi jaminan sosial dari negara kepada rakyat. 

Louhenapessy menambahkan kedepan Pemkot Ambon berniat untuk menambah jumlah 
kepesertaan jaminan sosial sesuai kondisi keuangan daerah. 

"Dengan adanya perlindungan dari BPJAMSOSTEK ini, diharapkan para pekerja dapat bekerja 
dengan tenang dan secara tidak langsung meningkat produktivitasnya sehingga taraf hidup 
meningkat dan hari tuanya sejahtera," ungkap Zainudin. 

Sinergi positif antara Pemkot Ambon dan BPJAMSOSTEK tersebut diperkuat dengan 
diterbitkannya Peraturan Walikota Ambon Nomor 34A tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Pemerintah Kota Ambon yang 
juga menjadi dasar pembentukan Tim Percepatan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
Bagi warga Ambon. 

Tim yang diketuai langsung oleh Wakil Walikota Ambon tersebut akan melakukan serangkaian 
kegiatan diantaranya sosialisasi kepada masyarakat dan pekerja rentan yang ada di 50 desa atau 
kelurahan negeri di wilayah kota Ambon sehingga diharapkan pada akhir tahun ini jumlah pekerja 
rentan yang terlindungi Program Jamsostek mencapai 50.000 orang. 

Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin mengaku BPJAMSOSTEK sangat mendukung 
program pemerintah Kota Ambon yang selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 
Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
(Jamsostek). 

"Saya mengapresiasi terobosan Pemerintah Kota Ambon dan semoga hal positif ini dapat diikuti 
oleh daerah lain, sehingga semakin banyak masyarakat pekerja yang terlindungi dan 
kesejahteraan pekerja Indonesia dapat terwujud,"tutup Zainudin. 

Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Sulawesi Maluku, Arief Budiarto, menambahkan Kerja 
sama ini sangat dibutuhkan untuk membangun dukungan dan komitmen pemerintah daerah 
dalam memberikan perhatian dan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di wilayahnya. 

"Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan dasar dan manfaat Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang ada di Kota Ambon sebagai upaya pencegahan 
kemiskinan akibat dari resiko sosial ekonomi" ujar Arief. 
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positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Dan yang ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha di 
seluruh Indonesia untuk membayar THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan datang ke MK 
sebagai simbol penolakan Omnibus Law dan di daerah ada perwakilan yang datang ke kantor 
Gubernur atau kantor Bupati Wali Kota di daerahnya masing-masing 

 

Ringkasan 

Sehari menjelang puasa, yakni pada Senin (12/4/2021), massa buruh dari sejumlah serikat 
pekerja akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di 20 provinsi. Presiden Konfederasi Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, setidaknya ada tiga tuntutan yang wajib 
dipenuhi pemerintah dan pengusaha dalam aksi ini. 

 

MASSA BURUH BAKAL GELAR AKSI BESAR SEBELUM PUASA, APA TUNTUTANNYA? 

Sehari menjelang puasa, yakni pada Senin (12/4/2021), massa buruh dari sejumlah serikat 
pekerja akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di 20 provinsi. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, setidaknya ada 
tiga tuntutan yang wajib dipenuhi pemerintah dan pengusaha dalam aksi ini. 

Pertama, mencabut Ungdang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya 
klaster ketenagakerjaan. 

Kedua, meminta pemerintah dan penguasaha tetap membayarkan upah minimum sektoral 
kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021. 
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"Dan yang ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar 
THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Senin 
(5/4/2021). 

Adapun aksi ini akan berlangsung secara serentak di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, DIY, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Riau. Kemudian, Lampung, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorotntalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi 
Barat, Maluku, NTB, hingga DKI Jakarta sebagai tingkat nasional dalam aksi kali ini. 

Said mengatakan, aksi nanti akan diikuti puluhan ribu buruh yang berasal dari seribuan 
perusahaan. Mereka di antaranya buruh dari industri banking, logistik, tekstil, garmen, sepatu, 
makanan, minuman, percetakan, penerbitan, media, pariwisata, dan faramasi kesehatan. 

Kemudian, industri kimia, energi, pertambangan, semen, elektronik, otomotif, baja, besi, mesin, 
hingga guru honorer. 

"Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan datang ke MK sebagai simbol penolakan Omnibus 
Law dan di daerah ada perwakilan yang datang ke kantor Gubernur atau kantor Bupati Wali Kota 
di daerahnya masing-masing," ujar dia. 
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negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Sikap kami pada 12 April kalau tetap ada pembayaran THR 
dicicil dan bahkan tidak dibayar penuh, aksi akan makin membesar, tentu dengan cara kami 
bagaimana mensiasatinya di tengah pandemi Corona 

positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Menko Perekonomian bilang dalam satu acara Kadin yang 
dikutip oleh beberapa media mengatakan sudah saatnya kita jangan lagi memberikan 
pembayaran THR dengan cara mencicil 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Negara 
mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015, itu belum dihapus, PP Nomor 78 Tahun 2015 tidak 
ada disebut membayar THR itu mencicil 

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

 

Ringkasan 

Para buruh akan menggelar aksi serentak di lebih dari 20 provinsi pada Senin 12 April 2021. Aksi 
dilakukan untuk menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di saat 
yang bersamaan, para buruh akan menyampaikan tuntutan agar tunjangan hari raya ( THR ) 
dibayar penuh, alias tak dicicil maupun dipotong. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan akan ada aksi yang makin 
membesar. 

 

ANCAMAN BURUH JIKA THR TAK DIBAYAR PENUH: AKSI AKAN MEMBESAR! 

Para buruh akan menggelar aksi serentak di lebih dari 20 provinsi pada Senin 12 April 2021. Aksi 
dilakukan untuk menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
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Di saat yang bersamaan, para buruh akan menyampaikan tuntutan agar tunjangan hari raya ( 
THR ) dibayar penuh, alias tak dicicil maupun dipotong. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan akan ada aksi 
yang makin membesar. 

"Sikap kami pada 12 April kalau tetap ada pembayaran THR dicicil dan bahkan tidak dibayar 
penuh, aksi akan makin membesar, tentu dengan cara kami bagaimana mensiasatinya di tengah 
pandemi Corona," kata dia dalam konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021). 

Pihaknya akan berpegang pada pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga 
Hartarto yang meminta pengusaha tahun ini berkomitmen membayar penuh THR karyawan. 

"Menko Perekonomian bilang dalam satu acara Kadin yang dikutip oleh beberapa media 
mengatakan sudah saatnya kita jangan lagi memberikan pembayaran THR dengan cara 
mencicil," sebut Iqbal. 

Untuk itu, pihaknya meminta agar nantinya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
tidak menerbitkan surat edaran (SE) yang bertolak belakang dengan sikap Airlangga. 

"Negara mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015, itu belum dihapus, PP Nomor 78 Tahun 2015 
tidak ada disebut membayar THR itu mencicil," jelasnya. 

Pada kesempatan sebelumnya, Airlangga meminta tahun ini THR dibayar penuh karena 
pemerintah dinilai sudah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Kebijakan pemerintah 
yang terkait dengan penanganan COVID-19 disebutnya akan diteruskan di samping 
melaksanakan program vaksinasi. 

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

"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," kata 
Airlangga dalam pertemuan dengan 24 perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021). 
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negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kenapa kita perlu melakukan aksi satu hari menjelang puasa? 
Karena pandemi Covid-19 tidak memungkinkan aksi terus-menerus dalam menyuarakan 
kepentingan buruh, yaitu menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Meminta hakim 
Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan, mencabut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan 

positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Dan yang ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha wabil 
khusus pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar tunjangan hari raya atau THR tahun 
2021 ini secara penuh dan tidak dicicil 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Menko Perekonomian mengatakan sudah saatnya tahun ini 
pengusaha diminta untuk membayar THR kepada buruh secara penuh tidak lagi dicicil. Karena 
beliau juga mengatakan bahwa pemerintah sudah memberikan stimulus-stimulus dan bahkan 
sudah memberikan relaksasi baik itu pajak dan sebagainya 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ), Said Iqbal mengatakan ada puluhan 
ribu buruh dari 1.000 pabrik di 20 provinsi yang akan melakukan aksi pada 12 April 2021. Salah 
satu tuntutan mereka ialah meminta Undang-Undah tentang Cipta Kerja dibatalkan. 

 

PULUHAN RIBU BURUH BAKAL DEMO SEHARI MAU PUASA, INI TUNTUTAN MEREKA 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ), Said Iqbal mengatakan ada puluhan 
ribu buruh dari 1.000 pabrik di 20 provinsi yang akan melakukan aksi pada 12 April 2021. Salah 
satu tuntutan mereka ialah meminta Undang-Undah tentang Cipta Kerja dibatalkan. 

Said menjelaskan mengapa kemudian KSPI dan serikut buruh lainnya akan menggelar aksi 
secara serentak tersebut. 
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"Kenapa kita perlu melakukan aksi satu hari menjelang puasa? Karena pandemi Covid-19 tidak 
memungkinkan aksi terus-menerus dalam menyuarakan kepentingan buruh, yaitu menolak 
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk 
membatalkan, mencabut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya 
klaster ketenagakerjaan," tutur Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (5/4/2021). 

Selain menyoal pembatalan UU Cipta Kerja, dalam aksinya nanti buruh meminta pemerintah dan 
pengusaha untuk tetap membayarkan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2021. 

Buruh sekaligus akan menuntut agar pembayaran tunjangan hari raya daat lebaran nanti dapat 
dibayarkan secara penuh tanpa dicicil. 

"Dan yang ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha wabil khusus pengusaha di seluruh 
Indonesia untuk membayar tunjangan hari raya atau THR tahun 2021 ini secara penuh dan tidak 
dicicil," kata Said. 

Tuntutan pembayaran THR tanpa dicicil, dikatakan Said meneruskan pernyataan Menko 
Perekonomian Airlangga Hartarto di media yang ia tujukan kepada pengusaha. 

"Menko Perekonomian mengatakan sudah saatnya tahun ini pengusaha diminta untuk membayar 
THR kepada buruh secara penuh tidak lagi dicicil. Karena beliau juga mengatakan bahwa 
pemerintah sudah memberikan stimulus-stimulus dan bahkan sudah memberikan relaksasi baik 
itu pajak dan sebagainya," kata Iqbal. 
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negative - Sugeng Santoso (Hakim Ad Hoc PHI pada MA RI) Sekarang PHK tidak perlu lagi 
didahului penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha 
hanya perlu memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada buruh. Perundingan baru bisa 
dilakukan jika buruh menolak PHK 

 

Ringkasan 

UU No.11 Tahun 2020 t entang Cipta Kerja banyak memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk 
menjalankan kegiatannya, termasuk dalam bidang hubungan industrial. Misalnya, dalam 
perubahan Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja 
membolehkan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa didahului oleh 
penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau Pengadilan 
Hubungan Industrial (PHI). UU Cipta Kerja mengatur dalam hal PHK tidak dapat dihindari, 
maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada buruh dan/atau serikat buruh. 
Sebelumnya dalam Pasal 151 UU Ketenagakerjaan mengatur jika semua upaya telah dilakukan, 
tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat buruh 
atau dengan buruh bila buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat buruh. Jika 
perundingan itu tidak menghasilkan persetujuan (kesepakatan), pengusaha hanya dapat 
melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial. 

 

BEGINI ALUR PROSES PHK SESUAI UU CIPTA KERJA 

UU No.11 Tahun 2020 t entang Cipta Kerja banyak memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk 
menjalankan kegiatannya, termasuk dalam bidang hubungan industrial. Misalnya, dalam 
perubahan Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja 
membolehkan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa didahului oleh 
penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau Pengadilan 
Hubungan Industrial (PHI). 
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UU Cipta Kerja mengatur dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK 
diberitahukan oleh pengusaha kepada buruh dan/atau serikat buruh. Sebelumnya dalam Pasal 
151 UU Ketenagakerjaan mengatur jika semua upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat 
dihindari, maka PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat buruh atau dengan buruh 
bila buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat buruh. Jika perundingan itu tidak 
menghasilkan persetujuan (kesepakatan), pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah 
memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Hakim Ad Hoc PHI pada MA RI, Sugeng Santoso, mengatakan melalui UU Cipta Kerja pemerintah 
memberi kemudahan bagi pelaku usaha untuk melakukan PHK. Dengan surat pemberitahuan 
itu, berarti pengusaha dapat melakukan PHK tanpa melakukan perundingan terlebih dulu dengan 
serikat buruh atau buruh yang bersangkutan. 

PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan 
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK) menyebutkan pemberitahuan 
PHK itu dibuat dalam bentuk surat dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada 
buruh dan/atau serikat buruh paling lama 14 hari kerja sebelum PHK. Untuk buruh dalam masa 
percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 hari kerja sebelum PHK. 

Setelah buruh menerima pemberitahuan itu dan tidak menolak PHK, pengusaha harus 
melaporkan PHK kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau dinas ketenagakerjaan di 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bagi buruh yang menolak PHK itu harus membuat surat 
penolakan lengkap dengan alasannya paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat 
pemberitahuan itu. Perundingan bipartit dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan PHK ini. 
Jika bipartit tidak mencapai kesepakatan, proses selanjutnya mengikuti mekanisme penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial sesuai aturan. 

"Sekarang PHK tidak perlu lagi didahului penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial, pengusaha hanya perlu memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada 
buruh. Perundingan baru bisa dilakukan jika buruh menolak PHK," kata Sugeng dalam webinar 
bertajuk "Hukumonline Bootcamp 2021: Seluk Beluk Pengaturan Ketenagakerjaan dalam 
Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja (Sesi II)", Senin (5/4/2021). 

( Pertama, buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. 

Kedua, PHK karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). 

Ketiga, mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau 
perjanjian kerja bersama (PKB). 

Keempat, buruh meninggal dunia. 

Sugeng menerangkan dalam hal pengusaha dan buruh sepakat untuk mengakhiri hubungan 
kerja, tidak perlu lagi surat pemberitahuan PHK. Selanjutnya, menuangkannya dalam perjanjian 
bersama yang didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial (PHI). Tapi pengusaha perlu 
melaporkan PHK ini kepada disnaker setempat karena ini berkaitan dengan hak buruh terhadap 
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

"Bagi buruh yang sudah mengakhiri hubungan kerja itu dan langsung bekerja di perusahaan lain, 
maka dia tidak berhak lagi mendapat manfaat JKP. 
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Narasumber 

positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Dan yang ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha di 
seluruh Indonesia untuk membayar THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan datang ke MK 
sebagai simbol penolakan Omnibus Law dan di daerah ada perwakilan yang datang ke kantor 
Gubernur atau kantor Bupati Wali Kota di daerahnya masing-masing 

 

Ringkasan 

Massa buruh dari sejumlah serikat pekerja akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di 20 
provinsi sehari menjelang puasa pada Senin (12/4/2021). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, setidaknya ada tiga tuntutan yang wajib dipenuhi 
pemerintah dan pengusaha dalam aksi ini. Pertama, mencabut Ungdang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. 

 

MASSA BURUH BAKAL GELAR AKSI BESAR JELANG PUASA 

JAKARTA, - Massa buruh dari sejumlah serikat pekerja akan menggelar unjuk rasa besar-besaran 
di 20 provinsi sehari menjelang puasa pada Senin (12/4/2021). 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, setidaknya ada 
tiga tuntutan yang wajib dipenuhi pemerintah dan pengusaha dalam aksi ini. 

Pertama, mencabut Ungdang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya 
klaster ketenagakerjaan. 

"Dan yang ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar 
THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Senin 
(5/4/2021). 
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Adapun aksi ini akan berlangsung secara serentak di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, DIY, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Riau. 

Kemudian, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorotntalo, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, NTB, hingga DKI Jakarta sebagai tingkat nasional dalam 
aksi kali ini. 

Mereka di antaranya buruh dari industri banking, logistik, tekstil, garmen, sepatu, makanan, 
minuman, percetakan, penerbitan, media, pariwisata, dan faramasi kesehatan. 

Kemudian, industri kimia, energi, pertambangan, semen, elektronik, otomotif, baja, besi, mesin, 
hingga guru honorer. 

"Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan datang ke MK sebagai simbol penolakan Omnibus 
Law dan di daerah ada perwakilan yang datang ke kantor Gubernur atau kantor Bupati Wali Kota 
di daerahnya masing-masing," ujar dia. 
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neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Bentuk aksinya ada perwakilan yang tanggal 12 April datang 
ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol penolakan Omnibus Law. Dan di daerah-daerah ada 
perwakilan yang datang ke kantor gubernur atau kantor bupati/walikota di daerahnya masing-
masing 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Sangat meluas aksi yang kami rencanakan pada tanggal 12 
April ini, dari sisi jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu orang, dari sisi perusahaan atau pabrik 
ada seribuan, dari sisi sebaran provinsi ada 20 provinsi, dari kabupaten kota lebih dari 150 
kabupaten/kota yang meluas 

positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Jumlah massa sesuai dengan yang diizinkan, misal diizinkan 
100 ya kami 100, diizinkan 50 orang ya 50 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Karena yang sudah masuk perusahaan itu kan bekerja, sampai 
hari ini para buruh Indonesia masih bekerja di pabrik, perusahaan, perkantoran. Ukurannya 
adalah pagar pabrik. Begitu dia masuk pagar pabrik itu sudah berlaku protokol kesehatan di 
pabrik-pabrik dan perusahaan masing-masing 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Dengan demikian tidak ada alasan pelarangan ketika para buruh 
menggunakan hak konstitusionalnya dengan didahului pemberitahuan kepada pihak kepolisian 
bahwa akan ada aksi 12 April, lokasinya di lingkungan perusahaan di dalam pabrik. Kan sudah 
masuk dalam protokol kesehatan. Kalau dilarang berarti orang yang sedang bekerja disuruh 
pulang juga dong 

 

Ringkasan 

Para serikat buruh akan kembali melanjutkan aksi menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja. Aksi dilakukan dengan melakukan demo besar-besaran di lebih dari 
20 provinsi di Indonesia. Aksi dilakukan Senin 12 April 2021. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan demo diikuti oleh buruh sektor industri mulai dari 
logistik, tekstil, garmen, sepatu, makanan-minuman, percetakan, penerbitan, pariwisata, 
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farmasi, kesehatan, kimia, energi, pertambangan, semen, elektronik, otomotif, hingga pekerja 
honorer. 

 

SIAP-SIAP MACET! BURUH BAKAL DEMO BESAR-BESARAN SENIN DEPAN 

Para serikat buruh akan kembali melanjutkan aksi menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja. Aksi dilakukan dengan melakukan demo besar-besaran di lebih dari 
20 provinsi di Indonesia. Aksi dilakukan Senin 12 April 2021. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan demo diikuti oleh 
buruh sektor industri mulai dari logistik, tekstil, garmen, sepatu, makanan-minuman, percetakan, 
penerbitan, pariwisata, farmasi, kesehatan, kimia, energi, pertambangan, semen, elektronik, 
otomotif, hingga pekerja honorer. 

"Bentuk aksinya ada perwakilan yang tanggal 12 April datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai 
simbol penolakan Omnibus Law. Dan di daerah-daerah ada perwakilan yang datang ke kantor 
gubernur atau kantor bupati/walikota di daerahnya masing-masing," kata dia dalam konferensi 
pers virtual, Senin (5/4/2021). 

Aksi tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh, 
Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, NTB dan beberapa 
provinsi lainnya. 

"Sangat meluas aksi yang kami rencanakan pada tanggal 12 April ini, dari sisi jumlah yang 
mengikuti aksi puluhan ribu orang, dari sisi perusahaan atau pabrik ada seribuan, dari sisi 
sebaran provinsi ada 20 provinsi, dari kabupaten kota lebih dari 150 kabupaten/kota yang 
meluas," sebutnya. 

Dia memastikan, aksi akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Pihaknya tidak akan 
melanggar ketentuan-ketentuan Satgas COVID-19 dan aparat keamanan. Para buruh yang akan 
melakukan aksi siap melakukan rapid test antigen dan protokol kesehatan lainnya. 

"Jumlah massa sesuai dengan yang diizinkan, misal diizinkan 100 ya kami 100, diizinkan 50 orang 
ya 50," jelas Iqbal. 

Aksi juga akan dilakukan di 1.000 lebih pabrik dan dipastikan dilakukan di dalam lingkungan 
pabrik tanpa melanggar protokol kesehatan. 

"Karena yang sudah masuk perusahaan itu kan bekerja, sampai hari ini para buruh Indonesia 
masih bekerja di pabrik, perusahaan, perkantoran. Ukurannya adalah pagar pabrik. Begitu dia 
masuk pagar pabrik itu sudah berlaku protokol kesehatan di pabrik-pabrik dan perusahaan 
masing-masing," paparnya. 

"Dengan demikian tidak ada alasan pelarangan ketika para buruh menggunakan hak 
konstitusionalnya dengan didahului pemberitahuan kepada pihak kepolisian bahwa akan ada aksi 
12 April, lokasinya di lingkungan perusahaan di dalam pabrik. Kan sudah masuk dalam protokol 
kesehatan. Kalau dilarang berarti orang yang sedang bekerja disuruh pulang juga dong," tambah 
Iqbal. 

Simak juga 'Saat Pengunjuk Rasa Myanmar Suarakan Anti-Kudeta Lewat Telur Paskah':. 
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negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Permintaan ini 
memantik perhatian dari pekerja, di tengah persoalan THR 2020 yang masih belum selesai 
masalahnya hingga saat ini 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ketika banyak 
pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan hal tersebut, tidak 
meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memperoses secara hukum berdasarkan ketentuan 
yang ada dengan lebih tegas 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Saya 
mendesak Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan perintah kepada seluruh Pengawas 
Ketenagakerjaan di tingkat Pusat dan Daerah, melakukan pengawasan langsung ke perusahaan-
perusahaan untuk memastikan pengusaha di pertengahan April ini sudah menganggarkan dana 
THR yang akan dibayarkan H-7. Pengawas Ketenagakerjaan harus bersikap pro aktif, jangan lagi 
pasif menunggu di belakang meja 

 

Ringkasan 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti terkait dengan imbauan Menteri 
Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta semua perusahaan membayar THR 
kepada pekerja tanpa dicicil, karena perusahaan sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah. 
Padahal menurut Timboel, sampai saat ini masih banyak pekerja yang belum dibayarkan untuk 
THR di tahun 2020. Demikian juga yang sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini 
cicilan THR-nya belum selesai. 

 

SOAL THR LEBARAN, BPJS WATCH: YANG TAHUN 2020 SAJA BELUM BERES. 

JAKARTA, - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti terkait dengan imbauan 
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta semua perusahaan 
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membayar THR kepada pekerja tanpa dicicil, karena perusahaan sudah mendapatkan bantuan 
dari Pemerintah. 

Padahal menurut Timboel, sampai saat ini masih banyak pekerja yang belum dibayarkan untuk 
THR di tahun 2020. Demikian juga yang sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini 
cicilan THR-nya belum selesai. 

"Permintaan ini memantik perhatian dari pekerja, di tengah persoalan THR 2020 yang masih 
belum selesai masalahnya hingga saat ini," kata Timboel dalam siaran pers, Minggu (4/4/2021). 

Menurut dia, persoalan utama THR sepanjang tahun termasuk di masa pandemi ini, adalah 
rendahnya kinerja Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini Pengawas Ketenagakerjaan. 
Masalah pembayaran THR merupakan hal klasik yang terjadi tiap tahun. 

Hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan 
Pengawas Ketenagakerjaan. Karena, pada saat kondisi tidak ada pandemi Covid-19 pun, seruan 
untuk membayar THR sering disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Apindo, Ketua Kadin, 
dan sebagainya. 

"Ketika banyak pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan hal 
tersebut, tidak meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memperoses secara hukum 
berdasarkan ketentuan yang ada dengan lebih tegas," jelasnya. 

Menurut Timboel, apa yang dilakukan oleh Airlangga kurang tepat, karena yang diperlukan oleh 
kalangan pekerja bukan seruan tanpa makna, tetapi bagaimana Menteri Ketenagakerjaan 
mampu memperbaiki kualitas peran pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan penegakkan 
hukum bagi pengusaha yang melanggar THR. 

"Saya mendesak Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan perintah kepada seluruh Pengawas 
Ketenagakerjaan di tingkat Pusat dan Daerah, melakukan pengawasan langsung ke perusahaan-
perusahaan untuk memastikan pengusaha di pertengahan April ini sudah menganggarkan dana 
THR yang akan dibayarkan H-7. Pengawas Ketenagakerjaan harus bersikap pro aktif, jangan lagi 
pasif menunggu di belakang meja," tegas dia. 

Dalam masa pandemi ini, bagi perusahaan yang memang tidak mampu membayar THR secara 
langsung dan kondisi ini sudah diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka Pengawas 
Ketenagakerjaan segera berkomunikasi dengan pekerja tentang kondisi ini dan mendorong 
pengusaha membicarakan skema pembayaran THR dengan pekerja dan dituangkan dalam 
Perjanjian Bersama. 

Dengan adanya Perjanjian Bersama, maka Pengawas Ketenagakerjaan dapat terus memantau 
dan memastikan skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila 
pengusaha melanggar Perjanjian Bersama maka Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas dan 
segera memprosesnya secara hukum. 

. 
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neutral - Pepen S Almas (Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Sumbar Riau & Kepri) Kerja 
sama ini berlaku untuk semua peserta yang terdaftar. Jika mengalami kecelakaan kerja bisa 
memanfaatkan PLKK, dalam hal ini RS Unri disamping RS lain yang telah dibentuk sebelumnya 

neutral - Anwar Hidayat (Kepala Kantor Cabang Pekanbaru Panam) Seluruh biaya perawatan 
sampai dengan sembuh sesuai dengan kebutuhan medis, akan dibayarkan oleh BPJS 
Ketenagakerjaan langsung kepada PLKK. Jadi, perusahaan tidak perlu khawatir 

positive - FISR (Asisten Khusus Menhan Bidang Kesehatan) Sejak dibuka 2015, rumah sakit ini 
sudah mulai bekerja sama dengan beberapa instansi dan kami memiliki 10 dokter spesialis yang 
akan mendukung kerja sama salah satunya keselamatan kerja ini. Selain itu kami juga 
menambah tenaga medis serta fasilitas lain seperti bantuan ventilator dan ambulanceyang akan 
mendukung pelayanan kami 

positive - FISR (Asisten Khusus Menhan Bidang Kesehatan) Sejak dibuka 2015, rumah sakit ini 
sudah mulai bekerja sama dengan beberapa instansi dan kami memiliki 10 dokter spesialis yang 
akan mendukung kerja sama salah satunya keselamatan kerja ini. Selain itu kami juga 
menambah tenaga medis serta fasilitas lain seperti bantuan ventilator dan ambulanceyang akan 
mendukung pelayanan kami. 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang 
Pekanbaru Panam melakukan penandatangan kerja sama Pusat Layanan Kecelakaan Kerja 
(PLKK) dengan Rumah Sakit (RS) Universitas Unri. Acara ini juga dihadiri Deputi Direktur Kanwil 
BPJamsostek Sumbar Riau Kepri dan Direktur Rumah Sakit Unri serta Wakil Rektor Unri. 
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OPTIMALKAN PERLINDUNGAN BAGI TENAGA NON-ASN 

BPJamsostek-RS Unri Kerja Sama 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang 
Pekanbaru Panam melakukan penandatangan kerja sama Pusat Layanan Kecelakaan Kerja 
(PLKK) dengan Rumah Sakit (RS) Universitas Unri. Acara ini juga dihadiri Deputi Direktur Kanwil 
BPJamsostek Sumbar Riau Kepri dan Direktur Rumah Sakit Unri serta Wakil Rektor Unri. 

Deputi Direktur Kanwil BPJamsostek Sumbar Riau Kepri, Pepen S Almas mengatakan, kerja sama 
ini memiliki tujuan tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu 
mengeluarkan biaya saat terjadi kecelakaan kerja. 

"Kerja sama ini berlaku untuk semua peserta yang terdaftar. Jika mengalami kecelakaan kerja 
bisa memanfaatkan PLKK, dalam hal ini RS Unri disamping RS lain yang telah dibentuk 
sebelumnya," katanya. 

Katanya, BPJamsostek mendukung program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pihaknya 
mengoptimalkan pelayanan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan harus 
mendapatkan perawatan, dengan terus menambah jaringan PLKK. 

Senada dengan itu, Kepada Cabang BPJamsostek Pekanbaru Panam, Anwar Hidayat 
menambahkan, apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, semua biaya perawatan 
menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Peserta dapat menggunakan kartu BPJS 
Ketenagakerjaan untuk mendapatkan layanan rawat jalan maupun rawat inap. 

"Seluruh biaya perawatan sampai dengan sembuh sesuai dengan kebutuhan medis, akan 
dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan langsung kepada PLKK. Jadi, perusahaan tidak perlu 
khawatir," ujarnya sembari mengingatkan peserta dapat memanfaatkan perawatan tanpa 
batasan plafon sampai sembuh sesuai indikasi medis. 

Direktur RS Unri dr H Surya Hajar Fitria Dana SpP (K), FCCP, FISR menambahkan, Rumah Sakit 
Unri ini hadir awalnya untuk keluarga Unri. Namun seiring perkembangan waktu rumah sakit ini 
mulai bekerja sama dengan beberapa instansi. 

"Sejak dibuka 2015, rumah sakit ini sudah mulai bekerja sama dengan beberapa instansi dan 
kami memiliki 10 dokter spesialis yang akan mendukung kerja sama salah satunya keselamatan 
kerja ini. Selain itu kami juga menambah tenaga medis serta fasilitas lain seperti bantuan 
ventilator dan ambulanceyang akan mendukung pelayanan kami." tuturnya.(hen) 

caption: 

KERJA SAMA: Penandatangan kerja sama Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) antara BP 
Jamsostek dengan Rumah Sakit Universitas Unri, beberapa waktu lalu. 
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neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Semoga dengan adanya Inpres 
ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh 
dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Ini pekerjaan besar bagi kita 
semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menaruh harapan pada 
Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jamsostek. Inpres itu 
meminta semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang dalam 
mendukung implementasi program Jamsostek. Termasuk membuat regulasi pendukung dan 
pengalokasian anggaran. 

 

BP JAMSOSTEK BERHARAP INPRES 2/2021 JADI TITIK TERANG PERKEMBANGAN 
JAMINAN SOSIAL 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menaruh harapan pada 
Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jamsostek. 

Inpres itu meminta semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan 
wewenang dalam mendukung implementasi program Jamsostek. Termasuk membuat regulasi 
pendukung dan pengalokasian anggaran. 

Beleid itu juga menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, 
Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan 
penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BP Jamsostek. 
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"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai 
kesejahteraan," ujar Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan pers, Senin (5/4). 

Asal tahu saja, lewat Inpres 2/2021 Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada 
sejumlah elemen pemerintahan. Antara lain 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk 
Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia. 

Tidak hanya kepesertaan, Inpres juga disebut meningkatkan kepatuhan. Jokowi memberi 
instruksi kepada Jaksa Agung untuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam 
mengimplementasikan program Jamsostek. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi koordinator dalam 
optimalisasi tersebut. Nantinya Menko PMK akan memberikan laporan kepada presiden setiap 6 
bulan. 

Terbitnya Inpres 2/2021 diapresiasi oleh BP Jamsostek. Anggoro memastikan jajarannya akan 
melakukan kolaborasi dengan seluruh Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah 
dalam implementasi Inpres tersebut. 

"Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua 
pekerjaan rumah kami," terang Anggoro. 

BP Jamsostek akan meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Selain itu juga 
terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder 
pemerintahan. 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Dari Depenas RI hal THR 
dimaksud belum ada pembahasan yang final, namun sedang dalam persiapan Sidang Pleno 
diantaranya untuk mencari Solusi Pembayaran THR di paska Pandemi Covid-19 kali ini 

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Tentu saja Kemenaker akan 
menetapkan Pembayaran THR yang sesuai dengan kondisi kemampuan usaha paska pandemi 
yang belum menentu, seharusnya begitu 

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Seperti biasa ditahun 
sebelumnya, perusahaan mampu yang tidak terdampak pandemi seharusnya membayar (THR) 
full dan proporsional. Bagi yang tidak mampu fleksibilitas membayar THR seharusnya tetap ada 

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

 

Ringkasan 

Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) saat ini tengah mempersiapkan sidang pleno untuk 
membahas terkait dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) Lebaran. Hal ini mengingat 
belum ada ketetapan tahun ini, apakah THR Lebaran akan dicicil atau dibayarkan secara penuh. 
"Dari Depenas RI hal THR dimaksud belum ada pembahasan yang final, namun sedang dalam 
persiapan Sidang Pleno diantaranya untuk mencari Solusi Pembayaran THR di paska Pandemi 
Covid-19 kali ini," kata Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz kepada 
Kompas.com, Sabtu (3/4/2021). 
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SOAL THR DICICIL ATAU DIBAYAR PENUH, INI KATA DEWAN PENGUPAHAN 
NASIONAL 

JAKARTA, - Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) saat ini tengah mempersiapkan sidang pleno 
untuk membahas terkait dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) Lebaran. Hal ini 
mengingat belum ada ketetapan tahun ini, apakah THR Lebaran akan dicicil atau dibayarkan 
secara penuh. 

"Dari Depenas RI hal THR dimaksud belum ada pembahasan yang final, namun sedang dalam 
persiapan Sidang Pleno diantaranya untuk mencari Solusi Pembayaran THR di paska Pandemi 
Covid-19 kali ini," kata Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz kepada 
Kompas.com, Sabtu (3/4/2021). 

Adi mengatakan, meskipun belum ada keputusan final, namun dia yakin Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan menyesuaikan pembayaran THR dengan kemampuan 
perusahaan. 

"Tentu saja Kemenaker akan menetapkan Pembayaran THR yang sesuai dengan kondisi 
kemampuan usaha paska pandemi yang belum menentu, seharusnya begitu," jelas dia. 

Dia melanjutkan, tahun lalu perusahaan yang mampu dan tidak terdampak pandemi Covid-19 
tetap melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan THR secara penuh atau tidak dicicil. 
Namun, tentunya hal ini kembali lagi kepada kemampuan masing-masing perusahaan saat ini. 

"Seperti biasa ditahun sebelumnya, perusahaan mampu yang tidak terdampak pandemi 
seharusnya membayar (THR) full dan proporsional. Bagi yang tidak mampu fleksibilitas 
membayar THR seharusnya tetap ada," tegas dia. 

Adi menambahkan, untuk lebih memudahkan dalam memastikan pembayaran THR ada baiknya 
jika dikedepankan hubungan Bipartrit, atau berembuk antara pekerja dengan pengusaha untuk 
membicarakan terkait masalah yang terjadi, dalam hal ini pembayaran THR. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, mengatakan pihaknya masih 
mengamati kondisi seluruh perusahaan tahun ini, apakah masih terdampak Covid-19 atau sudah 
pulih. 

"Iya ini yang menjadi opsi kita pertimbangan dari analisis perusahaan-perusahaan apakah masih 
kena dampaknya atau sudah bangkit," ujar Anwar. 

Di sisi lain, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta 
pengusaha membayar penuh tunjangan hari raya (THR) Lebaran pekerja tahun ini. Hal ini 
mengingat, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif bagi para pelaku usaha di tengah 
pandemi Covid-19, sehingga pengusaha diharapkan memanfaatkan insentif tersebut dengan 
baik. 

. 
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