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NEWSTREND 

Judul : 
Menaker Ida Fauziyah Tekankan Pentingnya BLK 
Komunitas Bersinergi Dengan Dunia Industri 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengintruksikan kepada para 

pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas untuk bersinergi dengan dunia industri 

sesuai potensi daerah masing-masing. Menurutnya dengan bersinergi, lulusan pelatihan 

dapat dipastikan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih 

mudah terserap industri. 

Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan di antaranya informasi pasar 

kerja; pengembangan kurikulum dan pengajaran; pengembangan standar kompetensi 

kerja dan kualifikasi nasional (SKKNI); sertifikasi kompetensi; On the Job Training (OJT); 

peningkatan keterampilan wirausaha; pengembangan training center di industri; dan 

bahkan menjadi co-manage lembaga pelatihan. 
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Judul Kartu Prakerja vs Balai Latihan Kerja 
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Warna Warna 
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Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Upaya peningkatan kemampuan tenaga kerja di Tanah Air terus dilakukan. Berbagai program 
digelar dalam bentuk program reguler yang dilaksanakan pemerintah maupun program baru 
bekerja sama dengan pihak swasta. Di antara program peningkatan keterampilan yang relatif 
baru adalah Kartu Prakerja. Meski di awal-awal kehadirannya, pada Maret tahun lalu, sempat 
menuai kontroversi karena dianggap hanya menguntungkan sebagian kecil perusahaan penyedia 
layanan pelatihan yang terlibat, program ini terbukti cukup diterima masyarakat. 

 

KARTU PRAKERJA VS BALAI LATIHAN KERJA 

Upaya peningkatan kemampuan tenaga kerja di Tanah Air terus dilakukan. Berbagai program 
digelar da bentuk program reguler yang dilaksanakan pemerintah maupun program baru bekerja 
sama dengan pihak swasta. 

Di antara program peningkatan keterampilan yang relatif baru adalah Kartu Prakerja. Meski di 
awal-awal kehadirannya, pada Maret tahun lalu, sempat menuai kontroversi karena dianggap 
hanya menguntungkan sebagian kecil perusahaan penyedia layanan pelatihan yang terlibat, 
program ini terbukti cukup diterima masyarakat. 

Buktinya, hingga kini Kartu Prakerja telah memasuki ge10mbang ke-17 yang pendaftarannya 
dibuka akhir pekan lalu. Pada periode kali ini program Kartu Prakerja mengalokasikan kuota 
44.000 peserta. Berbagai pelatihan ditawarkan mulai dari keterampilan dibidang jasa tata rias, 
pemasaran digital, teknik membuat aneka makanan, hingga pelatihan manajemen bisnis. 

Program Kartu Prakerja sedianya merupakan salah satu cara untuk mendorong peningkatan 
kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Lebih dari itu, Kartu Prakerja menambahkan 
instrumen lain berupa manfaat perlindungan sosial berupa bantuan uang tunai bagi peserta guna 
meringankan beban rakyat Indonesia akibat pan-demi Covid-19. Manfaat nyata program tersebut 
diharapkan dapat dirasakan oleh para penerimanya. khususnya dalam menjaga daya beli di 
tengah upaya pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19. 
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Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari pada 
sebuah diskusi di Jakarta baru-baru ini mengungkapkan, selama 2020 Kartu Prakerja 
menjangkau 5,5 juta penerima dengan menyerap Rp20 triliun anggaran yang diamanatkan. 
Sementara itu, pada kuartal 1/2021, manfaat Program Kartu Prakerja dirasakan oleh2,77 juta 
peserta baru. 

Tahun ini, kata Denni, anggaran Kartu Prakerja mencapai Rp 10 triliun, yang penyerapannya 
sudah mencapai 98%. Bagi Denni, program ini merupakan solusi konkret bagi masyarakat karena 
insentif yang diberikan mencapai Rp2,4 juta untuk setiap peserta. 

Selain program Kartu Prakerja, upaya meningkatkan keterampilan bagi masyarakat sebenarnya 
telah dilakukan sejak lama oleh pemerintah. Antara lain melalui baLai latihan kerja (BLK)yang di 
kelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Keberadaan BLK ini sangat membantu para lulusan sekolah yang ingin menambah keterampilan 
sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui BLK ini pula, biasanya perusahaan-
perusahaan mencari talenta-talenta baru sekaligus menyebarkan informasi lowongan pekerjaan 
yang sedang dibuka. 

Tak ingin ketinggalan, BLK yang biasanya identik dengan pelatihan-pelatihan sektor manufaktur 
atau jasa kini tampil beda. Tak melulu mengajarkan keterampilan mengelas, instalasi listrik, tata 
busana, atau yang lainnya. Kini ilmu yang didapatkan di BLK lebih beragam. Adalah BLK 
Komunitas yang digagas sejak tiga tahun silam yang kini menjadi jalan baru bagi pengembangan 
kualitas SDM di Tanah Air. Merujuk pada keberadaannya, BLK Komunitas adalah suatu unit atau 
fasilitas pelatihan vokasi yang di dirikan di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, 
seminari, dhammasekha, pasraman, dan komunitas lain. 

BLK Komunitas dibuka dimana keberadaannya tidak seperti BLK konvensional yang langsung 
dikelola dinas-dinas ketenagakerjaan di level provinsi. Di BLK Komunitas, penyelenggara yang 
bekerja dengan Kemnaker bisa menyelenggarakan pelatihan kompetensi/keahlian guna 
memberikan keterampilan kerja kepada komunitas masyarakat di sekitar lembaga, sesuai 
dengan kebutuhan dunia kerja atau mendorong untuk berwirausaha. 

Terkait keberadaan BLK Komunitas ini, Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa 
kementeriannya berkomitmen untuk menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi 
SDM di Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas. 

Dengan kehadiran lembaga-lembaga pemberi pelatihan ini, kita berharap ke depan akan muncul 
bakat-bakat baru yang bisa mengisi pasar tenaga kerja. Kesiapan para lulusannya pun 
diharapkan tidak hanya bisa bekerja di perusahaan, tetapi bisa menciptakan peluang usaha 
sendiri dan dapat membuka lowongan kerja untuk korang lain. 
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Ringkasan 

PT Hero Supermarket  telah  memutuskan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia mulai Juli 
2021. Prosesnya masih terus berlangsung dan membutuhkan pengawasan pemerintah karena 
skala yang dimilikinya cukup masif. Mulai dari peralihan gedung, stok barang, hingga nasib 
karyawan masih menimbulkan pertanyaan masyarakat. 

 

FAKTA GIANT TUTUP, BARANG DIBORONG EMAK-EMAK HINGGA PHK DI DEPAN 
MATA 

JAKARTA  - PT Hero Supermarket  telah  memutuskan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia 
mulai Juli 2021. Prosesnya masih terus berlangsung dan membutuhkan pengawasan pemerintah 
karena skala yang dimilikinya cukup masif. Mulai dari peralihan gedung, stok barang, hingga 
nasib karyawan masih menimbulkan pertanyaan masyarakat. 

Berikut fakta-fakta soal penutupan gerai Giant seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Senin 
(7/6/2021). 

1. Pemerintah dan Perusahaan Jamin Karyawan Dapatkan Haknya, Kementerian Tenaga Kerja 
telah meminta pihak manajemen untuk memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sementara Head of Corporate and Consumer Affairs Hero Supermarket, Diky Risbianto 
menjelaskan, pihaknya akan memastikan setiap karyawan yang terdampak diberikan kompensasi 
di atas jumlah yang direkomendasikan pada UU Cipta Kerja. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya telah memanggil 
manajemen PT Hero Supermarket Tbk. Pihak manajemen akan berupaya menempatkan eks 
pekerja Giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. 
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"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 
karananya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," kata Putri. 

"Harapannya eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari 
pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri," jelasnya. 

3. Karyawan Giant yang Kena PHK Sedih dan Bingung 

Data Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dari Serikat Pekerja Hero 
Supermarket terdapat 7.000 karyawan Giant yang terancam menganggur usai ditutupnya gerai 
Giant Juli mendatang. 

Dalam situasi pandemi, salah satu pegawai Giant Bekasi mengungkapkan kesedihannya karena 
harus meninggalkan pekerjaannya selama ini. Ia berencana akan membuka usaha warung di 
rumah untuk penghasilan tambahannya. 

"Paling saya buka warung di rumah setelah ini dan mencoba melamar di tempat lain," ungkap 
salah satu karyawan yang tidak mau disebut namanya. 

4. Permintaan Jumlah Indomaret Cs Dibatasi 

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan mengingatkan, dengan 
tumbangnya ritel modern seperti Giant, maka pemerintah pusat dan daerah harus fokus 
mengeluarkan kebijakan mendukung warung-warung level UMKM. 

"Dampak tutupnya Giant akan membuat jaringan minimarket modern semakin tambah ramai. 
Ini akan menekan perkembangan warung rumahan yang pelaku UMKM sebenarnya. Jadi harus 
ada regulasi yang tegas membatasi pertumbuhan minimarket modern," ujar Ikhsan saat 
dihubungi Okezone di Jakarta. 

5. Pengunjung Keluarga Ramai-ramai Buru Diskon di Giant 

Para pengunjung terus berdatangan ke Giant Cimanggis, Depok. Masyarakat terpancing diskon 
besar-besaran yang dilakukan oleh pihak manajemen Giant. Karena, di seluruh sudut gedung 
supermaket sudah tertempel tulisan 'Obral Besar'. 

Barang-barang seperti keperluan bayi dan anak-anak langsung habis karena stoknya tidak akan 
diperbaharui. Pengunjung memilih barang yang masih tersisa saja. Besaran diskon barang yang 
ada mayoritas sebesar 5-10%. 

Pengunjung lebih bebas masuk ke dalam, karena petugas keamanan tidak seketat sebelumnya. 
Sementara di dalam jumlah pegawai juga sudah berkurang drastis. Masyarakat membawa anak-
anak karena memanfaatkan untuk momen jalan-jalan. Antrian panjang terjadi di kasir. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Khususnya dalam tiga isu penting 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) ILO harus memprioritaskan vaksinasi 
Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan lainnya, serta pekerja kunci dan 
esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena dampak 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Karena itu, kami mendukung upaya GNB 
untuk mengatasi kesenjangan digital di antara masyarakat di dalam negeri dan antar negara, 
serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama pembangunan. Hal ini termasuk dukungan 
teknologi dan teknis untuk negara-negara berkembang 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dukungan sebagaimana dimaksud, 
para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di antara mereka yang paling rentan oleh 
dampak pandemi 

 

Ringkasan 

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi saat hadiri pertemuan gerakan non blok/Ist  Pemerintah 
Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Tenaga 
Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Tenaga 
Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan, Jumat malam (4/6). 

 

DI PERTEMUAN GNB, INDONESIA AJAK ILO PULIHKAN DUNIA KERJA TERDAMPAK 
COVID-19 

Di Pertemuan GNB, Indonesia Ajak ILO Pulihkan Dunia Kerja Terdampak Covid-19  Laporan:  
Angga Ulung Tranggana  Senin, 07 Juni 2021, 02:19 WIB  Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi saat 
hadiri pertemuan gerakan non blok/Ist  Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 
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Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan 
Non-Blok (GNB) secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial 
Populasi Azerbaijan, Jumat malam (4/6). 

PTM Tenaga Kerja GNB membahas beberapa isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial serta 
bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif tantangan dunia kerja yang terdampak 
virus corona baru (Covid-19). 

Mewakili Menteri Ketenagakerjaan, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi menegaskan GNB harus 
mendesak ILO untuk memperkuat dukungannya kepada negara anggota dalam mewujudkan 
pemulihan dunia kerja yang terdampak Covid-19. 

"Khususnya dalam tiga isu penting," ujar Anwar Sanusi yang disaksikan Tuan Rumah, Menteri 
Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Penduduk Republik Azerbaijan, Sahil Babayev, melalui 
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada Minggu (06/06). 

Anwar Sanusi menyebut isu pertama yang harus menjadi perhatian ILO yakni memastikan akses 
vaksinasi Covid-19 yang tepat waktu, terjangkau, dan adil untuk semua negara. Menurut mantan 
Sekjen Kemendes ini, anggota GNB harus mendesak ILO untuk memperkuat keterlibatannya 
dengan WHO untuk mewujudkan tujuan ini. 

"ILO harus memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan 
lainnya, serta pekerja kunci dan esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena 
dampak," kata Anwar Sanusi. 

Kedua, memajukan ekonomi digital untuk menciptakan kesempatan kerja sebagai sarana 
mengatasi ketimpangan antara negara berkembang dan negara maju. 

"Karena itu, kami mendukung upaya GNB untuk mengatasi kesenjangan digital di antara 
masyarakat di dalam negeri dan antar negara, serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama 
pembangunan. Hal ini termasuk dukungan teknologi dan teknis untuk negara-negara 
berkembang," ujar Anwar Sanusi. 

Isu ketiga, lanjut Anwar Sanusi, yakni mengembangkan, menerapkan, dan mengadaptasi 
rencana respon dan pemulihan nasional yang berpusat pada manusia, atas permintaan Negara 
Anggota. Fokus dukungan khusus harus diberikan kepada negara-negara dengan kapasitas 
terbatas untuk melaksanakan rencana tersebut. 

"Dukungan sebagaimana dimaksud, para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di 
antara mereka yang paling rentan oleh dampak pandemi," kata Anwar Sanusi. 

PTM GNB dihadiri lebih dari 120 negara anggota GNB, dan diwakili oleh 15 negara dalam sesi 
General Debate. Lima belas negara itu yakni Suriah, Kuba, Venezuela, Iran, Maroko, Palestina, 
Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Belarus, Namibia, Mesir, dan Filipina. 

Dalam pertemuan ini juga dibahas seputar konflik antara Palestina dan Israel. Pelanggaran berat 
dan berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh Israel melalui pendudukan dan 
agresi berkelanjutan di wilayah Palestina; secara nyata sangat berdampak pada kondisi sosial-
ekonomi, tenaga kerja, dan pekerjaan di Palestina. 

Anwar Sanusi menambahkan, sebagai anggota GNB, baik Pemerintah maupun masyarakat 
Indonesia telah berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat 
multilateral maupun bilateral. 
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Pada tingkat multilateral, kontribusi yang dilakukan adalah memperluas dukungan ILO untuk 
pekerjaan yang berkelanjutan di wilayah pendudukan Palestina. 

2,5 Juta Peserta Kartu Prakerja 2021 Sudah Terima Intensif  Dukungan ini berfokus pada 
peningkatan kesempatan kerja dan mata pencaharian, memperkuat tata kelola tenaga kerja dan 
sistem jaminan sosial di Palestina, serta melalui kontribusi kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan 
PBB untuk Pengungsi Palestina. 

Pada tingkat bilateral, melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang dimiliki, Indonesia 
membantu Pemerintah Pemerintah memberdayakan rakyat Palestina. 

EDITOR:  ANGGA ULUNG TRANGGANATag:  KEMNAKER  ILO  VIRUS CORONA  
KETENAGAKERJAAN. 
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Judul Menaker Ida Wajibkan BLK Komunitas Bersinergi dengan Dunia 
Industri 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami dorong BLK Komunitas untuk 
bergandengan tangan dengan dunia industri untuk mempercepat pengurangan angka 
pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Taruhlah BLK Komunitas yang ada di 
Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang ada di Parapat, dia tidak tahu bagaimana 
sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel yang benar. Begitu juga kalau tidak 
gandeng asosiasi tour gudie, bagaimana BLK Komunitas tour guide ini bisa melatih anak-anak 
kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana meletusnya gunung itu 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, kita berharap banyak dari Danau Toba 
ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan SDM 
yang berkompeten 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mengintruksikan kepada para pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai potensi daerah masing-masing. Dengan 
bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, serta lebih mudah terserap pasar 
kerja. "Kami dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia industri untuk 
mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para 
lulusannya," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui siaran pers Biro Humas 
Kemnaker, Minggu (6/6/2021). 
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MENAKER IDA WAJIBKAN BLK KOMUNITAS BERSINERGI DENGAN DUNIA INDUSTRI 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mengintruksikan kepada para pengelola Balai Latihan 
Kerja (BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai potensi daerah masing-
masing. Dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, serta lebih mudah 
terserap pasar kerja. 

"Kami dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia industri untuk 
mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para 
lulusannya," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui siaran pers Biro Humas 
Kemnaker, Minggu (6/6/2021). 

Menaker Ida mengatakan dengan bersinergi, lulusan pelatihan dapat dipastikan memiliki 
kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap industri. Pada akhirnya, 
program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM bagi 
industri, sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri. 

Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan di antaranya informasi pasar kerja; 
pengembangan kurikulum dan pengajaran; pengembangan standar kompetensi kerja dan 
kualifikasi nasional (SKKNI); sertifikasi kompetensi; On the Job Training (OJT); peningkatan 
keterampilan wirausaha; pengembangan training center di industri; dan bahkan menjadi co-
manage lembaga pelatihan. 

Menurut Menaker Ida, dalam memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan 
peningkatan kualitas SDM Indonesia, Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai 
salah satu 10mpatan besar yang dilaksanakan pada saat ini. 

Arah kebijakan program ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi 
yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya 
saing di tingkat nasional dan internasional. 

Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK komunitas di sekitar lokasi Danau Toba sebagai 
dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau Toba. 
Keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industri pariwisata di sekitarnya. 

Menaker Ida menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK Komunitas 
bidang pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi tour 
guide. Hal itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis. 

"Taruhlah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang 
ada di Parapat, dia tidak tahu bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel 
yang benar. Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi tour gudie, bagaimana BLK Komunitas tour 
guide ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana 
meletusnya gunung itu," terangnya. 

Menaker Ida mengatakan Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas yang menjadi 
fokus pembangunan bagi pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena terdapat wisata 
gunung dan air. 

"Jadi, kita berharap banyak dari Danau Toba ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan 
secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten," ujar Menaker Ida. 

Sejak tahun 2017, telah berdiri sebanyak 2.127 lembaga BLK Komunitas yang tersebar di 
lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas 
serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
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Judul Menaker Ida Fauziyah Tekankan Pentingnya BLK Komunitas Bersinergi 
Dengan Dunia Industri 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/06/menaker-ida-
fauziyah-tekankan-pentingnya-blk-komunitas-bersinergi-dengan-dunia-
industri 

Jurnalis Larasati Dyah Utami 

Tanggal 2021-06-06 22:33:00 

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) Danau Toba sebagai salah satu wisata super 
prioritas yang menjadi fokus pembangunan bagi pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena 
terdapat wisata gunung dan air 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Taruhlah BLK Komunitas yang ada di 
Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana 
sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel yang benar 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi tour 
gudie, bagaimana BLK Komunitas tour guide ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang 
bagaimana sejarahnya, bagaimana meletusnya gunung itu 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba 
ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan SDM 
yang berkompeten 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita dorong BLK Komunitas untuk 
bergandengan tangan dengan dunia usaha, dunia industri untuk mempercepat pengurangan 
angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengintruksikan kepada para pengelola Balai 
Latihan Kerja (BLK) Komunitas untuk bersinergi dengan dunia industri sesuai potensi daerah 
masing-masing. Sebagai contoh, Kementerian Ketenagakerjaan membangun BLK komunitas di 
sekitar lokasi Danau Toba sebagai dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk 
memajukan pariwisata Danau Toba. 
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MENAKER IDA FAUZIYAH TEKANKAN PENTINGNYA BLK KOMUNITAS BERSINERGI 
DENGAN DUNIA INDUSTRI 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA  - Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker)  Ida Fauziyah  mengintruksikan kepada para pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas untuk bersinergi dengan dunia industri sesuai potensi daerah masing-masing. Sebagai 
contoh,  Kementerian Ketenagakerjaan  membangun BLK komunitas di sekitar lokasi  Danau 
Toba  sebagai dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata  
Danau Toba. 

"Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas yang menjadi fokus pembangunan bagi 
pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena terdapat wisata gunung dan air," kata Ida dalam 
keterangannya, Minggu (6/6/2021). 

Ida mengatakan keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industri 
pariwisata di sekitarnya. Menaker menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan 
BLK Komunitas bidang pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 
dan asosiasi tour guide. Hal itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap 
konsumen atau turis. 

"Taruhlah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang 
ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel 
yang benar," katanya. 

"Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi tour gudie, bagaimana BLK Komunitas tour guide ini 
bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana meletusnya 
gunung itu," lanjut Ida. 

Ida mengatakan pemerintah berharap banyak dengan keberadaan BLK Komunitas untuk 
mengurangi angka pengangguran. Khususnya di Danau Toba agar tercipta SDM yang kompeten. 

"Jadi kita berharap banyak dari  Danau Toba  ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan 
secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten," tegasnya. 

Ida menjelaskan, dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, serta 
lebih mudah terserap pasar kerja dan mengurangi angka pengangguran. Menurutnya dengan 
bersinergi, lulusan pelatihan dapat dipastikan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan 
industri dan lebih mudah terserap industri. 

"Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha, dunia industri 
untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi 
para lulusannya," ujarnya. Diharapkan program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya 
pelatihan atau training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta simbiosis mutualisme 
antara BLK dan industri. 

Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan di antaranya informasi pasar kerja; 
pengembangan kurikulum dan pengajaran; pengembangan standar kompetensi kerja dan 
kualifikasi nasional (SKKNI); sertifikasi kompetensi; On the Job Training (OJT); peningkatan 
keterampilan wirausaha; pengembangan training center di industri; dan bahkan menjadi co-
manage lembaga pelatihan. 

Menurut Ida, dalam memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan 
kualitas SDM Indonesia, Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu 
lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini. 
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Arah kebijakan program ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi 
yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya 
saing di tingkat nasional dan internasional. 

Sejak tahun 2017, telah berdiri sebanyak 2.127 lembaga BLK Komunitas yang tersebar di 
lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas 
serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
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Judul Ida Fauziyah: Kami Dorong BLK Gandeng Industri untuk Perluas 
Kesempatan Kerja 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/ida-fauziyah-kami-dorong-blk-gandeng-
industri-untuk-perluas-kesempatan-kerja 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-06-06 22:19:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mengintruksikan kepada para pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
meminta, kerja sama itu dilakukan sesuai potensi daerah masing-masing. 

 

IDA FAUZIYAH: KAMI DORONG BLK GANDENG INDUSTRI UNTUK PERLUAS 
KESEMPATAN KERJA 

JAKARTA  - Kementerian Ketenagakerjaan mengintruksikan kepada para pengelola Balai Latihan 
Kerja (  BLK  ) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri. Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah meminta, kerja sama itu dilakukan sesuai potensi daerah masing-masing. Ida berharap 
dengan bersinergi itu lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, serta lebih mudah 
terserap pasar kerja. 

"Kami dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri 
untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi 
para lulusannya," katanya, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (6/6). 

Politikus PKB itu yakin dengan sinergi lulusan pelatihan dapat dipastikan memiliki kompetensi 
sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap industri. Pada akhirnya, program 
pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM bagi industri, 
sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri. 

Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan di antaranya informasi pasar kerja; 
pengembangan kurikulum dan pengajaran; pengembangan standar kompetensi kerja dan 
kualifikasi nasional (SKKNI); sertifikasi kompetensi; On the Job Training (OJT); peningkatan 
keterampilan wirausaha; pengembangan training center di industri; dan bahkan menjadi co-
manage lembaga pelatihan. 

Menurutnya, Kemenaker akan memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan 
peningkatan kualitas SDM Indonesia. Kemudian, lanjut perempuan kelahiran Mojokerto itu, 
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menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang dilaksanakan 
pada saat ini. 

Arah kebijakan program ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi 
yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya 
saing di tingkat nasional dan internasional. 

"Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK komunitas di sekitar lokasi Danau Toba sebagai 
dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau Toba. 
Keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industri pariwisata di 
sekitarnya," beber dia. 

Menaker Ida menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK Komunitas 
bidang pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi tour 
guide. Hal itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis. 

"Taruhlah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang 
ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel 
yang benar," ungkapnya. 

Begitu juga, lanjutnya, jika tidak menggandeng asosiasi  tour gudie  , BLK Komunitas tour guide 
akan kesulitan melatih peserta pelatihan. 

"Tidak tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana meletusnya gunung itu," terangnya.. 

Menaker Ida mengatakan, Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas yang menjadi 
fokus pembangunan bagi pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena terdapat wisata 
gunung dan air. "Jadi kami berharap banyak dari Danau Toba ini sangat berharap BLK Komunitas 
dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten. Sejak 2017, telah 
berdiri sebanyak 2.127 lembaga BLK Komunitas yang tersebar di lembaga keagamaan seperti 
pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh 
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. (jpnn) 
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Judul BLK Komunitas Wajib Bersinergi dengan Dunia Industri 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/1070749/blk-komunitas-wajib-bersinergi-
dengan-dunia-industri 

Jurnalis Chairul Umam 

Tanggal 2021-06-06 21:40:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita dorong BLK Komunitas untuk 
bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri untuk mempercepat pengurangan 
angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Taruhlah BLK Komunitas yang ada di 
Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana 
sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel yang benar. Begitu juga kalau tidak 
gandeng asosiasi tour gudie, bagaimana BLK Komunitas tour guide ini bisa melatih anak-anak 
kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana meletusnya gunung itu 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba 
ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan SDM 
yang berkompeten 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginstruksikan kepada para pengelola Balai 
Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai potensi daerah 
masing-masing. Dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, serta lebih 
mudah terserap pasar kerja. 

 

BLK KOMUNITAS WAJIB BERSINERGI DENGAN DUNIA INDUSTRI 

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginstruksikan kepada para pengelola 
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai potensi daerah 
masing-masing. Dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, serta lebih 
mudah terserap pasar kerja. 
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"Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri 
untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi 
para lulusannya," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas 
Kemnaker yang diterima RRI di Jakarta, Minggu (06/06/2021). 

Ida mengatakan, dengan bersinergi, lulusan pelatihan dapat dipastikan memiliki kompetensi 
sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap industri. Pada akhirnya, program 
pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM bagi industri, 
sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri. 

Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan di antaranya informasi pasar kerja; 
pengembangan kurikulum dan pengajaran; pengembangan standar kompetensi kerja dan 
kualifikasi nasional (SKKNI); sertifikasi kompetensi; On the Job Training (OJT); peningkatan 
keterampilan wirausaha; pengembangan training center di industri; dan bahkan menjadi co-
manage lembaga pelatihan. 

Menurut Ida, dalam memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan 
kualitas SDM Indonesia, Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu 
lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini. 

Arah kebijakan program ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi 
yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya 
saing di tingkat nasional dan internasional. 

Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK komunitas di sekitar lokasi Danau Toba sebagai 
dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau Toba. 
Keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industri pariwisata di sekitarnya. 

Ida menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK Komunitas bidang 
pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi tour guide. 
Hal itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis. 

"Taruhlah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang 
ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel 
yang benar. Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi tour gudie, bagaimana BLK Komunitas tour 
guide ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana 
meletusnya gunung itu," terangnya. 

Ida mengatakan, Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas yang menjadi fokus 
pembangunan bagi pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena terdapat wisata gunung dan 
air. 

"Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan 
secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten" ungkapnya. 

Diketahui, Sejak tahun 2017 telah berdiri sebanyak 2.127 lembaga BLK Komunitas yang tersebar 
di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan 
komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

(Miechell Octovy Koagouw). 
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Judul Menaker Ida Wajibkan BLK Komunitas Bersinergi dengan Dunia 
Industri 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/447772/77/menaker-ida-wajibkan-
blk-komunitas-bersinergi-dengan-dunia-industri-1622981173 

Jurnalis Aris Kurniawan 

Tanggal 2021-06-06 21:05:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita dorong BLK Komunitas untuk 
bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri untuk mempercepat pengurangan 
angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Taruhlah BLK Komunitas yang ada di 
Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang ada di Parapat, dia tidak tahu bagaimana 
sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel yang benar. Begitu juga kalau tidak 
gandeng asosiasi tour guide, padahal BLK Komunitas tour guide ini bisa melatih anak-anak kita 
di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana meletusnya gunung itu 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba 
ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan SDM 
yang berkompeten 

positive - Retno Kusumayanti (Wakil Ketua Umum BPP PHRI bidang SDM dan Sertifikasi SDM) 
Jadi mudah-mudahan dengan sinergi program pemagangan ini membantu kebangkitan untuk 
industri pariwisata agar bisa kembali kepada situasi sediakala 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menginstruksikan kepada para pengelola Balai Latihan Kerja 
(BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai dengan potensi daerah masing-
masing. Dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, lebih mudah 
terserap pasar kerja. 
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MENAKER IDA WAJIBKAN BLK KOMUNITAS BERSINERGI DENGAN DUNIA INDUSTRI 

JAKARTA  - Kementerian Ketenagakerjaan menginstruksikan kepada para pengelola Balai Latihan 
Kerja (BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai dengan potensi daerah 
masing-masing. 

Dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, lebih mudah terserap 
pasar kerja. 

"Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri 
untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi 
para lulusannya," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan pers Biro Humas 
Kemnaker di Jakarta, Minggu (6/6/2021). 

Menaker Ida mengatakan dengan dilakukannya sinergi, maka dapat dipastikan nantinya peserta 
lulusan pelatihan yang telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap. Pada 
akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM 
bagi industri, sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri. 

Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan di antaranya mengenai informasi 
pasar kerja, pengembangan kurikulum dan pengajar pengembangan standar kompetensi kerja 
dan kualifikasi nasional; sertifikasi kompetensi, On the Job Training (OJT), peningkatan 
keterampilan wirausaha, pengembangan training center di industri, dan menjadi co-manage 
lembaga pelatihan. 

Ia mengemukakan, dalam upaya memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan 
peningkatan kualitas SDM Indonesia, Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai 
salah satu lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini. Sementara arah kebijakan program 
ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat 
pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat 
nasional dan internasional. 

Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK komunitas di sekitar lokasi Danau Toba sebagai 
dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau Toba. 
Keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industri pariwisata di sekitarnya. 

Menaker Ida menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK Komunitas 
bidang pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi tour 
guide. Hal itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis. 

"Taruhlah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang 
ada di Parapat, dia tidak tahu bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel 
yang benar. Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi tour guide, padahal BLK Komunitas tour 
guide ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana 
meletusnya gunung itu," katanya. 

Menaker Ida mengatakan, Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas yang menjadi 
fokus pembangunan bagi pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena terdapat wisata 
gunung dan air. "Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba ini sangat berharap BLK Komunitas 
dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten, " ucapnya. 

Sejak 2017 jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri adalah sebanyak 2.127 lembaga yang 
tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan 
komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
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Seperti diketahui, akhir pekan lalu, Kemnaker menghadiri acara Sosialisasi Program BLK 
Komunitas Bidang Pariwisata Danau Toba di BBPLK Medan, Sumatera Utara. Turut hadir pada 
sosialisasi program BLK Komunitas bidang Pariwisata Danau Toba ini, yakni Pakar P3MI, Reyna 
Usman dan Anggota DPRD Sumatera Utara, Leso Mena. 

Wakil Ketua Umum BPP PHRI bidang SDM dan Sertifikasi SDM, Sertifikasi Usaha, Retno 
Kusumayanti sangat mendukung kolaborasi antara BLK Komunitas dengan pihaknya dalam 
program pemagangan. 

Retno berharap, melalui pemagangan ini, dunia periwisata, khususnya hotel dan restoran yang 
terdampak Covid-19 dapat kembali pulih. "Jadi mudah-mudahan dengan sinergi program 
pemagangan ini membantu kebangkitan untuk industri pariwisata agar bisa kembali kepada 
situasi sediakala," kata Retno. 

CM   (ars). 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) GNB harus mendesak ILO memperkuat 
dukungan kepada anggota-anggotanya dalam mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 
terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu penting 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) ILO harus memprioritaskan vaksinasi 
Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan lainnya, serta pekerja kunci dan 
esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena dampak 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Karena itu, kami mendukung upaya GNB 
untuk mengatasi kesenjangan digital di antara masyarakat di dalam negeri dan antar negara, 
serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama pembangunan. Hal ini termasuk dukungan 
teknologi dan teknis untuk negara-negara berkembang 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dukungan sebagaimana dimaksud, 
para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di antara mereka yang paling rentan oleh 
dampak pandemi 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami siap bekerja sama dengan negara-
negara anggota GNB dan organisasi internasional yang relevan untuk mencapai pemulihan yang 
berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan yang inklusif untuk 
semua 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan Tingkat 
Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual yang dipimpin oleh 
Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan, Jumat (4/6/2021) malam. 
PTM Tenaga Kerja GNB membahas beberapa isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial serta 
bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif tantangan dunia kerja yang terdampak 
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Covid-19. Mewakili Menteri Ketenagakerjaan, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, menegaskan agar 
GNB mendesak ILO untuk memperkuat dukungannya kepada negara-negara Anggota dalam 
mewujudkan pemulihan dunia kerja yang terdampak Covid-19. 

 

INDONESIA AJAK NEGARA ILO PULIHKAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP DUNIA 
KERJA 

JAKARTA  - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan 
Tingkat Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual yang 
dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan, Jumat 
(4/6/2021) malam. PTM Tenaga Kerja GNB membahas beberapa isu ketenagakerjaan dan 
kebijakan sosial serta bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif tantangan dunia 
kerja yang terdampak Covid-19. 

Mewakili Menteri Ketenagakerjaan, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, menegaskan agar GNB 
mendesak ILO untuk memperkuat dukungannya kepada negara-negara Anggota dalam 
mewujudkan pemulihan dunia kerja yang terdampak Covid-19. 

"GNB harus mendesak ILO memperkuat dukungan kepada anggota-anggotanya dalam 
mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu 
penting," ujar Anwar Sanusi yang disaksikan Tuan Rumah, Menteri Tenaga Kerja dan 
Perlindungan Sosial Penduduk Republik Azerbaijan, Sahil Babayev, melalui Siaran Pers Biro 
Humas Kemnaker, Minggu (6/6/2021). 

Dalam paparannya, Anwar Sanusi menyebut isu pertama yang harus menjadi perhatian ILO yakni 
memastikan akses vaksinasi Covid-19 yang tepat waktu, terjangkau, dan adil untuk semua 
negara. Menurutnya, Anggota GNB harus mendesak ILO untuk memperkuat keterlibatannya 
dengan WHO untuk mewujudkan tujuan ini. 

"ILO harus memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan 
lainnya, serta pekerja kunci dan esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena 
dampak," kata Anwar Sanusi. 

Kedua, memajukan ekonomi digital untuk menciptakan kesempatan kerja sebagai sarana 
mengatasi ketimpangan antara negara berkembang dan negara maju. 

"Karena itu, kami mendukung upaya GNB untuk mengatasi kesenjangan digital di antara 
masyarakat di dalam negeri dan antar negara, serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama 
pembangunan. Hal ini termasuk dukungan teknologi dan teknis untuk negara-negara 
berkembang," ujar Anwar Sanusi. 

Isu ketiga, lanjut Anwar Sanusi, yakni mengembangkan, menerapkan, dan mengadaptasi 
rencana respon dan pemulihan nasional yang berpusat pada manusia, atas permintaan Negara 
Anggota. Fokus dukungan khusus harus diberikan kepada negara-negara dengan kapasitas 
terbatas untuk melaksanakan rencana tersebut. 

"Dukungan sebagaimana dimaksud, para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di 
antara mereka yang paling rentan oleh dampak pandemi," kata Anwar Sanusi. 

PTM GNB dihadiri lebih dari 120 Negara Anggota GNB, dan diwakili oleh 15 negara dalam sesi 
General Debate. Ke-15 negara tersebut yakni Suriah, Kuba, Venezuela, Iran, Maroko, Palestina, 
Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Belarus, Namibia, Mesir, dan Filipina. 
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Dalam pertemuan ini juga dibahas seputar konflik antara Palestina dan Israel. Pelanggaran berat 
dan berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh Israel melalui pendudukan dan 
agresi berkelanjutan di wilayah Palestina, secara nyata sangat berdampak pada kondisi sosial-
ekonomi, tenaga kerja, dan pekerjaan di Palestina. 

Anwar Sanusi menambahkan, sebagai anggota GNB, baik Pemerintah maupun masyarakat 
Indonesia telah berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat 
multilateral maupun bilateral. 

Pada tingkat multilateral, kontribusi yang dilakukan adalah memperluas dukungan ILO untuk 
pekerjaan yang berkelanjutan di wilayah pendudukan Palestina. Dukungan ini berfokus pada 
peningkatan kesempatan kerja dan mata pencaharian, memperkuat tata kelola tenaga kerja dan 
sistem jaminan sosial di Palestina, serta melalui kontribusi kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan 
PBB untuk Pengungsi Palestina. 

Pada tingkat bilateral, melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang dimiliki, Indonesia 
membantu Pemerintah Pemerintah memberdayakan rakyat Palestina. 

"Kami siap bekerja sama dengan negara-negara anggota GNB dan organisasi internasional yang 
relevan untuk mencapai pemulihan yang berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, 
dan pertumbuhan yang inklusif untuk semua," ujar Anwar Sanusi. 

CM   (ars). 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) PMI di Qatar memiliki image yang baik sebagai 
pekerja profesional. Kami berharap ke depan kerja sama Indonesia dan Qatar di berbagai bidang, 
termasuk di bidang ketenagakerjaan semakin meningkat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Engagement antara KBRI Doha dan 
masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-19 di Qatar 

positive - Ridwan Hassan (Dubes) PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam menjadikan Qatar 
kaya raya sampai saat ini 

positive - Ridwan Hassan (Dubes) Dipilihnya Indonesia sebagai partner country YoC menjadikan 
Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi partner country YoC. Peran PMI 
di Qatar dalam mensukseskan YoC akan sangat penting 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat menerima kunjungan kehormatan Dubes RI untuk 
Qatar Ridwan Hassan/Ist  Apresiasi tinggi disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 
kepada kedutaan Indonesia di Qatar dalam melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) di Qatar. 

 

MENAKER APRESIASI PMI DI QATAR YANG TERKENAL SEBAGAI PEKERJA 
PROFESIONAL 

Menaker Apresiasi PMI Di Qatar Yang Terkenal Sebagai Pekerja Profesional  Laporan:  Diki 
Trianto  Minggu, 06 Juni 2021, 18:16 WIB  Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat 
menerima kunjungan kehormatan Dubes RI untuk Qatar Ridwan Hassan/Ist  Apresiasi tinggi 
disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah kepada kedutaan Indonesia di Qatar dalam 
melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Qatar. 
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Dalam pertemuan singkat tersebut, Menaker Ida Fauziyah memberikan apresiasi kepada Dubes 
atas kerja kerasnya dalam melayani dan melindungi PMI di Qatar. 

"PMI di Qatar memiliki  image  yang baik sebagai pekerja profesional. Kami berharap ke depan 
kerja sama Indonesia dan Qatar di berbagai bidang, termasuk di bidang ketenagakerjaan 
semakin meningkat," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/6). 

Menaker mengungkapkan, Dubes RI di Qatar telah menjalankan proses pendampingan PMI 
dengan sangat baik. Salah satunya dalam penanganan Covid-19. 

"Engagement antara KBRI Doha dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-
19 di Qatar," lanjut Ida. 

Dalam kunjungan kehormatan Dubes RI di Qatar di kantor Kemnaker Jakarta, Jumat (4/6), 
Dubes Ridwan Hassan menyampaikan ada beberapa rencana investasi besar di Qatar, berupa 
pengembangan lapangan produksi gas maupun investasi Qatar di Indonesia. Dubes Ridwan 
Hassan juga menyebut pentingnya peranan 12 ribu PMI dari 17 ribu WNI di Qatar dalam 
membangun citra Indonesia di Qatar. Selama ini PMI di Qatar dikenal sebagai komunitas yang 
aktif, dinamis, dan beragam. 

Bahkan secara ekonomi, komunitas Diaspora Indonesia juga telah berperan dalam pembangunan 
di Qatar. PMI di Qatar antara lain turut merintis industrialisasi migas di Qatar pada akhir 1990-
an. 

"PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam menjadikan Qatar kaya raya sampai saat ini," ujar 
Dubes Ridwan Hassan. 

Sanksi Tegas Di Depan Mata Bagi Perusahaan Yang Belum Bayar THR Karyawan  Tak hanya itu, 
peran besar WNI di Qatar semakin diakui dengan dipilihnya Indonesia menjadi  partner country  
dalam penyelenggaraan Qatar Year of Culture (YoC) 2023, sebuah festival kebudayaan paling 
bergengsi di Qatar. 

"Dipilihnya Indonesia sebagai  partner country  YoC menjadikan Indonesia sebagai negara Asia 
Tenggara pertama yang menjadi  partner country  YoC. Peran PMI di Qatar dalam mensukseskan 
YoC akan sangat penting," tandas Ridwan. EDITOR:  DIKI TRIANTOTag:  KEMENAKER  IDA 
FAUZIYAH  PMI  QATAR  . 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, 
mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia 
melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas 

neutral - Ahmad Maftuchan (Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa) Kehadiran BLK Komunitas 
hampir di seluruh wilayah Indonesia telah mendekatkan akses masyarakat dalam meningkatkan 
keterampilan mumpuni, yang mampu mengakses kerja layak sehingga dapat memperbaiki 
standar hidup yang lebih baik 

positive - Ahmad Maftuchan (Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa) The Prakarsa 
mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peran dan mutu BLK 
Komunitas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan 
peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah/Ist  Peran dan mutu Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas terus ditingkatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), salah satunya dengan 
menghelat Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas, di Pondok Pesantren 
Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa 8 Juni 2021 mendatang. 

 

WUJUDKAN SDM KOMPETEN, KEMENAKER TINGKATKAN MUTU BLK KOMUNITAS 

Wujudkan SDM Kompeten, Kemenaker Tingkatkan Mutu BLK Komunitas  Laporan:  Diki Trianto  
Minggu, 06 Juni 2021, 18:40 WIB  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah/Ist  Peran 
dan mutu Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas terus ditingkatkan Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemenaker), salah satunya dengan menghelat Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK 
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Komunitas, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa 8 Juni 2021 
mendatang. 

Berita terkait  Rencana PHK Karyawan Giant Dalam Pantauan Kemenaker  Sanksi Tegas Di Depan 
Mata Bagi Perusahaan Yang Belum Bayar THR Karyawan  Tindak Lanjuti Kebijakan Kemenaker 
Soal THR, Disnaker Tangsel: Boleh Dicicil Asal Lapor  "Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, 
mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia 
melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas," kata Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Minggu (6/6). 

Untuk menjamin manfaat dan keberlanjutan program pelatihan, program pelatihan BLK 
Komunitas dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap peluang dan potensi, 
kreatif dan inovatif, serta memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor industri. Karenanya, 
dalam setiap pengajuan Proposal BLK Komunitas, harus menyertakan potensi dunia usaha dan 
dunia industri setempat agar kejuruan BLK Komunitas yang dibuka selaras dengan peluang yang 
ada. 

Sementara, Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa Ahmad Maftuchan mengungkapkan, peran 
BLK Komunitas sangat strategis dalam memastikan tersedianya tenaga kerja berkualitas melalui 
pelatihan vokasi. 

"Kehadiran BLK Komunitas hampir di seluruh wilayah Indonesia telah mendekatkan akses 
masyarakat dalam meningkatkan keterampilan mumpuni, yang mampu mengakses kerja layak 
sehingga dapat memperbaiki standar hidup yang lebih baik," ungkap Maftuchan. 

Rencana PHK Karyawan Giant Dalam Pantauan Kemenaker  Dikatakan Maftuchan, akselerasi 
keterampilan angkatan kerja masyarakat itu harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 

"The Prakarsa mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peran dan 
mutu BLK Komunitas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah dengan 
meningkatkan peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas," tutupnya. 

EDITOR:  DIKI TRIANTOTag:  KEMENAKER  IDA FAUZIYAH  BLK KOMUNITAS  . 
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Narasumber 

negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Semua WNI di atas usia 
18 tahun, tidak sedang menempuh pendidikan formal, belum pernah menerima bansos lainnya 
dan tidak termasuk dalam blacklist bisa dan boleh mengikuti seleksi program Kartu Prakerja 

positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Tidak ada perlakuan 
khusus, semua pendaftar memiliki peluang yang sama 

 

Ringkasan 

Giant memutuskan untuk menutup seluruh gerainya di Indonesia. Bisnis swalayan di bawah 
payung PT Hero Supermarket Group Tbk ini bakal gulung tikar akhir Juli 2021. Kebijakan ini 
berimbas pada nasib ribuan karyawan yang bekerja di seluruh gerai Giant. Di mana mau tidak 
mau, sebagian besar di antaranya terancam terdampak Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. 

 

SELAIN DITAMPUNG BLK, PEKERJA GIANT TERDAMPAK PHK DIPERSILAKAN IKUT 
PRAKERJA 

Giant memutuskan untuk menutup seluruh gerainya di Indonesia. Bisnis swalayan di bawah 
payung PT Hero Supermarket Group Tbk ini bakal gulung tikar akhir Juli 2021. Kebijakan ini 
berimbas pada nasib ribuan karyawan yang bekerja di seluruh gerai Giant. Di mana mau tidak 
mau, sebagian besar di antaranya terancam terdampak Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. 

Mengantisipasi biar tak terjadi lonjakan pengangguran, Kementerian Ketenagakerjaan pun telah 
mendorong agar manajemen Hero Supermarket mengutamakan pengalihan pekerja ke bisnis 
lain yang mereka punya. Perusahaan pun sudah berjanji bakal memaksimalkan pengalihan 
pekerja ke gerai Guardian, hingga Ikea. 
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Sementara menunggu pengalihan serta menampung pekerja yang akhirnya terdampak PHK, 
Kemnaker membuka tangan dengan menyiapkan Balai Latihan Kerja untuk menerima mereka. 
Di BLK nantinya, para pekerja ini diberikan pelatihan vokasi dan keterampilan tambahan untuk 
bisa bekerja maupun berwirausaha. 

Selain itu, pekerja korban PHK ini ternyata juga bisa mengikuti program pelatihan cum insentif 
milik pemerintah, yakni Kartu Prakerja. Head of Communications PMO Kartu  , Louisa Tuhatu, 
mengatakan pekerja yang menjadi korban PHK termasuk karyawan Giant, dipersilakan untuk 
ikut program pelatihan. 

"Semua WNI di atas usia 18 tahun, tidak sedang menempuh pendidikan formal, belum pernah 
menerima bansos lainnya dan tidak termasuk dalam blacklist bisa dan boleh mengikuti seleksi 
program Kartu Prakerja," jelas Louisa kepada kumparan, Minggu (6/6). 

Kendati demikian, ia menegaskan tidak akan ada jalur khusus. Setiap peserta yang ingin ikut, 
tetap mengikuti mekanisme pendaftaran sebagaimana 17 gelombang yang sudah berjalan. 

"Tidak ada perlakuan khusus, semua pendaftar memiliki peluang yang sama," lanjut Louisa.. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami dorong BLK Komunitas untuk 
bergandengan tangan dengan dunia usaha (dan) dunia industri untuk mempercepat 
pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Taruhlah (seandainya) BLK Komunitas yang 
ada di Simalungun tidak bergandengan tangan dengan hotel yang ada di Parapat, (maka) dia 
tidak tahu bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel yang benar 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi tour 
guide , bagaimana BLK Komunitas tour guide ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang 
bagaimana sejarahnya (Danau Toba), bagaimana meletusnya gunung (Toba) itu 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, kami sangat berharap BLK Komunitas 
dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten 

positive - Retno Kusumayanti (Wakil Ketua Umum BPP PHRI bidang SDM dan Sertifikasi SDM) 
Jadi, mudah-mudahan dengan sinergi program magang ini membantu kebangkitan untuk industri 
pariwisata agar bisa kembali kepada situasi sedia kala 

 

Ringkasan 

Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker) menginstruksikan kepada para pengelola Balai 
Latihan Kerja (  BLK  )  Komunitas  agar bersinergi dengan dunia industri sesuai dengan potensi 
daerah masing-masing. Menurut Menteri Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah, sinergi tersebut dinilai 
dapat mencetak lulusan BLK yang unggul dan terampil sesuai dengan kebutuhan industri 
sehingga lebih mudah terserap pasar kerja. 
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TINGKATKAN KUALITAS SDM, KEMENAKER WAJIBKAN BLK KOMUNITAS 
BERSINERGI DENGAN INDUSTRI 

KOMPAS  .com  - Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker) menginstruksikan kepada para 
pengelola Balai Latihan Kerja (  BLK  )  Komunitas  agar bersinergi dengan dunia industri sesuai 
dengan potensi daerah masing-masing. 

Menurut Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah, sinergi tersebut dinilai dapat mencetak lulusan 
BLK yang unggul dan terampil sesuai dengan kebutuhan industri sehingga lebih mudah terserap 
pasar kerja. 

"Kami dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha (dan) dunia 
industri untuk mempercepat pengurangan angka  pengangguran  dan memperluas kesempatan 
kerja bagi para lulusannya," kata Ida melalui keterangan tertulis, Minggu (6/6/2021). 

Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan, di antaranya keterbukaan informasi 
pasar kerja, pengembangan kurikulum dan pengajaran, pengembangan standar kompetensi 
kerja dan kualifikasi nasional, dan sertifikasi kompetensi. 

Selain itu, terdapat program pelatihan  vokasi  lainnya seperti  on the job training  (OJT), 
peningkatan keterampilan wirausaha, pengembangan  training center  di industri, dan  co-
manage  lembaga pelatihan. 

Menurut Ida, kerja sama antara BLK Komunitas dan industri terkait tersebut dapat menciptakan 
simbiosis mutualisme. Sebab, program pelatihan vokasi tersebut dapat mengurangi biaya 
pelatihan atau  training  dan investasi sumberdaya manusia (SDM) bagi  industri  . 

Selain itu, arah kebijakan program sinergi tersebut adalah mengubah BLK secara total menjadi 
Balai Pelatihan  Vokasi  yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga 
kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. 

Transformasi BLK pun menjadi salah satu lompatan besar yang dilakukan oleh  Kemnaker  saat 
ini dengan memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan untuk meningkatkan kualitas 
SDM di Indonesia. Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK Komunitas di Simalungun 
sebagai dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata  Danau 
Toba. 

Ida menyebut, keberadaan BLK Komunitas harus disinergikan dengan dunia industri pariwisata 
di sekitarnya guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis. Ida 
juga menyebut sejumlah pihak yang telah menjalin mitra dengan BLK Komunitas khususnya di 
bidang pariwisata, seperti  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia  (PHRI) dan asosiasi  tour 
guide. 

"Taruhlah (seandainya) BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak bergandengan tangan 
dengan hotel yang ada di Parapat, (maka) dia tidak tahu bagaimana sebaiknya melatih  
housekeeping  sesuai standar hotel yang benar," tambah Ida. 

Hal serupa juga ia ungkapkan apabila BLK Komunitas di sekitar  Danau Toba  tidak menjalin 
kerja sama dengan asosiasi  tour guide  di area tersebut. 

"Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi  tour guide  , bagaimana BLK Komunitas  tour guide  
ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya (Danau Toba), bagaimana 
meletusnya gunung (Toba) itu," terangnya. 
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Menaker Ida mengatakan, Danau Toba merupakan salah satu wisata prioritas yang menjadi 
fokus pembangunan bagi pemerintah karena memiliki daya tarik tersendiri, yakni wisata gunung 
dan air. 

"Jadi, kami sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan 
SDM yang berkompeten," kata Ida. 

Untuk diketahui, akhir pekan lalu, Kemenaker mengadakan acara Sosialisasi Program BLK 
Komunitas Bidang Pariwisata Danau Toba di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) 
Medan, Sumatera Utara. 

Acara tersebut dihadiri oleh Pakar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) 
Reyna Usman, Anggota DPRD Sumatera Utara Leso Mena, dan Wakil Ketua Umum BPP PHRI 
bidang SDM dan Sertifikasi SDM, Sertifikasi Usaha Retno Kusumayanti. 

Dalam acara sosialisasi tersebut, Retno menyampaikan dukungannya terhadap program magang 
hasil kolaborasi antara BLK Komunitas dan PHRI setempat. Retno berharap, melalui program 
magang tersebut, dunia periwisata, khususnya hotel dan restoran yang terdampak Covid-19 
dapat kembali pulih. 

"Jadi, mudah-mudahan dengan sinergi program magang ini membantu kebangkitan untuk 
industri pariwisata agar bisa kembali kepada situasi sedia kala," kata Retno. 

Sebagai informasi, sejak 2017, jumlah BLK Komunitas telah mencapai 2.127 yang tersebar di 
lembaga keagamaan di seluruh wilayah Indonesia. Lembaga tersebut meliputi pondok  pesantren  
, seminari, damaseka, pasraman, dan  komunitas  serikat pekerja atau serikat buruh. 

Oleh karenanya, seluruh BLK Komunitas yang ada di Indonesia diharapkan dapat bersinergi 
dengan dunia industri yang punya potensi sehingga mampu mencetak SDM berkualitas dan 
kompeten. 
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Judul Di Sidang GNB, Indonesia Desak ILO Dukung Pemulihan Dunia Kerja 

Nama Media detik.com 

Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5595638/di-sidang-
gnb-indonesia-desak-ilo-dukung-pemulihan-dunia-kerja 

Jurnalis Angga Laraspati 

Tanggal 2021-06-06 19:30:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) GNB harus mendesak ILO memperkuat 
dukungan kepada anggota-anggotanya dalam mewujudkan pemulihan dampak COVID-19 
terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu penting 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) ILO harus memprioritaskan vaksinasi 
COVID-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan lainnya, serta pekerja kunci dan 
esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena dampak 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Karena itu, kami mendukung upaya GNB 
untuk mengatasi kesenjangan digital di antara masyarakat di dalam negeri dan antar negara, 
serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama pembangunan. Hal ini termasuk dukungan 
teknologi dan teknis untuk negara-negara berkembang 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dukungan sebagaimana dimaksud, 
para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di antara mereka yang paling rentan oleh 
dampak pandemi 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami siap bekerja sama dengan negara-
negara anggota GNB dan organisasi internasional yang relevan untuk mencapai pemulihan yang 
berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan yang inklusif untuk 
semua 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengikuti pertemuan 
Tingkat Menteri Tenaga Kerja (PTM) anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual. Pertemuan 
tersebut membahas beberapa isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial serta bagaimana negara-
negara menanggapi tantangan dunia kerja yang terdampak COVID-19. 
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DI SIDANG GNB, INDONESIA DESAK ILO DUKUNG PEMULIHAN DUNIA KERJA 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengikuti pertemuan 
Tingkat Menteri Tenaga Kerja (PTM) anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual. Pertemuan 
tersebut membahas beberapa isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial serta bagaimana negara-
negara menanggapi tantangan dunia kerja yang terdampak COVID-19. 

Di pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi 
Azerbaijan, Sahil Babayev yang digelar Jumat (4/6) lalu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi 
menegaskan agar GNB mendesak ILO untuk memperkuat dukungannya kepada negara-negara 
anggota dalam mewujudkan pemulihan dunia kerja yang terdampak COVID-19. 

"GNB harus mendesak ILO memperkuat dukungan kepada anggota-anggotanya dalam 
mewujudkan pemulihan dampak COVID-19 terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu 
penting," jelas Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis, Minggu (6/6/2021). 

Dalam paparannya, Anwar menyebut isu pertama yang harus menjadi perhatian ILO yakni 
memastikan akses vaksinasi COVID-19 yang tepat waktu, terjangkau, dan adil untuk semua 
negara. Menurutnya, anggota GNB harus mendesak ILO untuk memperkuat keterlibatannya 
dengan WHO untuk mewujudkan tujuan ini. 

"ILO harus memprioritaskan vaksinasi COVID-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan 
lainnya, serta pekerja kunci dan esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena 
dampak," tutur Anwar. 

Adapun untuk isu yang kedua adalah memajukan ekonomi digital untuk menciptakan 
kesempatan kerja sebagai sarana mengatasi ketimpangan antara negara berkembang dan 
negara maju. 

"Karena itu, kami mendukung upaya GNB untuk mengatasi kesenjangan digital di antara 
masyarakat di dalam negeri dan antar negara, serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama 
pembangunan. Hal ini termasuk dukungan teknologi dan teknis untuk negara-negara 
berkembang," ujar Anwar Sanusi. 

Isu ketiga, yakni mengembangkan, menerapkan, dan mengadaptasi rencana respons dan 
pemulihan nasional yang berpusat pada manusia atas permintaan negara anggota. Fokus 
dukungan khusus harus diberikan kepada negara-negara dengan kapasitas terbatas untuk 
melaksanakan rencana tersebut. 

"Dukungan sebagaimana dimaksud, para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di 
antara mereka yang paling rentan oleh dampak pandemi," ujar Anwar. 

Dalam pertemuan ini juga dibahas seputar konflik antara Palestina dan Israel yang disebut 
sebagai pelanggaran berat dan berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh 
Israel melalui pendudukan dan agresi berkelanjutan di wilayah Palestina. Menurut Anwar, konflik 
tersebut secara nyata sangat berdampak pada kondisi sosial-ekonomi, tenaga kerja, dan 
pekerjaan di Palestina. 

Anwar Sanusi menambahkan sebagai anggota GNB, baik Pemerintah maupun masyarakat 
Indonesia telah berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat 
multilateral maupun bilateral. Pada tingkat multilateral, kontribusi yang dilakukan adalah 
memperluas dukungan ILO untuk pekerjaan yang berkelanjutan di wilayah pendudukan 
Palestina. 
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Dukungan tersebut berfokus pada peningkatan kesempatan kerja dan mata pencaharian, 
memperkuat tata kelola tenaga kerja dan sistem jaminan sosial di Palestina, serta melalui 
kontribusi kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina. Pada tingkat 
bilateral, melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang dimiliki, Indonesia membantu 
Pemerintah Pemerintah memberdayakan rakyat Palestina. 

"Kami siap bekerja sama dengan negara-negara anggota GNB dan organisasi internasional yang 
relevan untuk mencapai pemulihan yang berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, 
dan pertumbuhan yang inklusif untuk semua," kata Anwar. 

Sebagai informasi, PTM GNB dihadiri lebih dari 120 Negara anggota GNB, dan diwakili oleh 15 
negara dalam sesi General Debate. Ke-15 negara tersebut yakni Suriah, Kuba, Venezuela, Iran, 
Maroko, Palestina, Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Belarus, Namibia, Mesir, 
dan Filipina. 
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Judul Indonesia ajak negara anggota ILO pulihkan dampak Covid-19 
terhadap dunia kerja 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-ajak-negara-ilo-pulihkan-
dampak-covid-19-terhadap-dunia-kerja 

Jurnalis Vendy Yhulia Susanto 

Tanggal 2021-06-06 19:21:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) GNB harus mendesak ILO memperkuat 
dukungan kepada anggota-anggotanya dalam mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 
terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu penting 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) ILO harus memprioritaskan vaksinasi 
COVID-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan lainnya, serta pekerja kunci dan 
esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena dampak 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Karena itu, kami mendukung upaya GNB 
untuk mengatasi kesenjangan digital di antara masyarakat di dalam negeri dan antar negara, 
serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama pembangunan. Hal ini termasuk dukungan 
teknologi dan teknis untuk negara-negara berkembang 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dukungan sebagaimana dimaksud, 
para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di antara mereka yang paling rentan oleh 
dampak pandemi 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami siap bekerja sama dengan negara-
negara anggota GNB dan organisasi internasional yang relevan untuk mencapai pemulihan yang 
berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan yang inklusif untuk 
semua 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan Tingkat 
Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual yang dipimpin oleh 
Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan, Jumat (4/6/2021) malam. 
Seperti diketahui, PTM Tenaga Kerja GNB membahas beberapa isu ketenagakerjaan dan 
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kebijakan sosial serta bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif tantangan dunia 
kerja yang terdampak COVID-19. 

INDONESIA AJAK NEGARA ANGGOTA ILO PULIHKAN DAMPAK COVID-19 
TERHADAP DUNIA KERJA 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan Tingkat 
Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual yang dipimpin oleh 
Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan, Jumat (4/6/2021) malam. 

Seperti diketahui, PTM Tenaga Kerja GNB membahas beberapa isu ketenagakerjaan dan 
kebijakan sosial serta bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif tantangan dunia 
kerja yang terdampak COVID-19. 

Mewakili Menteri Ketenagakerjaan, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 
menegaskan agar GNB mendesak ILO untuk memperkuat dukungannya kepada negara-negara 
Anggota dalam mewujudkan pemulihan dunia kerja yang terdampak COVID-19. 

"GNB harus mendesak ILO memperkuat dukungan kepada anggota-anggotanya dalam 
mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu 
penting," ujar Anwar Sanusi yang disaksikan Tuan Rumah, Menteri Tenaga Kerja dan 
Perlindungan Sosial Penduduk Republik Azerbaijan, Sahil Babayev, dalam siaran pers, Minggu 
(6/6). 

Dalam paparannya, Anwar Sanusi menyebut isu pertama yang harus menjadi perhatian ILO yakni 
memastikan akses vaksinasi COVID-19 yang tepat waktu, terjangkau, dan adil untuk semua 
negara. Menurutnya, Anggota GNB harus mendesak ILO untuk memperkuat keterlibatannya 
dengan WHO untuk mewujudkan tujuan ini. 

"ILO harus memprioritaskan vaksinasi COVID-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan 
lainnya, serta pekerja kunci dan esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena 
dampak," ucap dia. 

Kedua, memajukan ekonomi digital untuk menciptakan kesempatan kerja sebagai sarana 
mengatasi ketimpangan antara negara berkembang dan negara maju. 

"Karena itu, kami mendukung upaya GNB untuk mengatasi kesenjangan digital di antara 
masyarakat di dalam negeri dan antar negara, serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama 
pembangunan. Hal ini termasuk dukungan teknologi dan teknis untuk negara-negara 
berkembang," terang dia. 

Isu ketiga, lanjut Anwar Sanusi, yakni mengembangkan, menerapkan, dan mengadaptasi 
rencana respon dan pemulihan nasional yang berpusat pada manusia, atas permintaan Negara 
Anggota. Fokus dukungan khusus harus diberikan kepada negara-negara dengan kapasitas 
terbatas untuk melaksanakan rencana tersebut. 

"Dukungan sebagaimana dimaksud, para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di 
antara mereka yang paling rentan oleh dampak pandemi," kata Anwar. 

Sebagai informasi, PTM GNB dihadiri lebih dari 120 Negara Anggota GNB, dan diwakili oleh 15 
negara dalam sesi General Debate. Ke-15 negara tersebut yakni Suriah, Kuba, Venezuela, Iran, 
Maroko, Palestina, Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Belarus, Namibia, Mesir, 
dan Filipina. 
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Dalam pertemuan ini juga dibahas seputar konflik antara Palestina dan Israel. Pelanggaran berat 
dan berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh Israel melalui pendudukan dan 
agresi berkelanjutan di wilayah Palestina; secara nyata sangat berdampak pada kondisi sosial-
ekonomi, tenaga kerja, dan pekerjaan di Palestina. 

Anwar Sanusi menambahkan, sebagai anggota GNB, baik Pemerintah maupun masyarakat 
Indonesia telah berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat 
multilateral maupun bilateral. 

Pada tingkat multilateral, kontribusi yang dilakukan adalah memperluas dukungan ILO untuk 
pekerjaan yang berkelanjutan di wilayah pendudukan Palestina. Dukungan ini berfokus pada 
peningkatan kesempatan kerja dan mata pencaharian, memperkuat tata kelola tenaga kerja dan 
sistem jaminan sosial di Palestina, serta melalui kontribusi kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan 
PBB untuk Pengungsi Palestina. 

Pada tingkat bilateral, melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang dimiliki, Indonesia 
membantu Pemerintah Pemerintah memberdayakan rakyat Palestina. 

"Kami siap bekerja sama dengan negara-negara anggota GNB dan organisasi internasional yang 
relevan untuk mencapai pemulihan yang berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, 
dan pertumbuhan yang inklusif untuk semua," tutur Anwar Sanusi. 
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Judul Menaker Apresiasi PMI Di Qatar Yang Terkenal Sebagai Pekerja 
Profesional 

Nama Media rmol.id 

Newstrend PMI di Qatar 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) PMI di Qatar memiliki image yang baik sebagai 
pekerja profesional. Kami berharap ke depan kerja sama Indonesia dan Qatar di berbagai bidang, 
termasuk di bidang ketenagakerjaan semakin meningkat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Engagement antara KBRI Doha dan 
masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-19 di Qatar 

positive - Ridwan Hassan (Dubes RI di Qatar) PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam 
menjadikan Qatar kaya raya sampai saat ini 

positive - Ridwan Hassan (Dubes RI di Qatar) Dipilihnya Indonesia sebagai partner country YoC 
menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi partner country 
YoC. Peran PMI di Qatar dalam mensukseskan YoC akan sangat penting 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat menerima kunjungan kehormatan Dubes RI untuk 
Qatar Ridwan Hassan/Ist Apresiasi tinggi disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 
kepada kedutaan Indonesia di Qatar dalam melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) di Qatar. Dalam pertemuan singkat tersebut, Menaker Ida Fauziyah memberikan apresiasi 
kepada Dubes atas kerja kerasnya dalam melayani dan melindungi PMI di Qatar. 

 

MENAKER APRESIASI PMI DI QATAR YANG TERKENAL SEBAGAI PEKERJA 
PROFESIONAL 

Menaker Apresiasi PMI Di Qatar Yang Terkenal Sebagai Pekerja Profesional  Laporan:  Diki 
Trianto  Minggu, 06 Juni 2021, 18:16 WIB  Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat 
menerima kunjungan kehormatan Dubes RI untuk Qatar Ridwan Hassan/Ist  Apresiasi tinggi 
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disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah kepada kedutaan Indonesia di Qatar dalam 
melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Qatar. Dalam pertemuan singkat 
tersebut, Menaker Ida Fauziyah memberikan apresiasi kepada Dubes atas kerja kerasnya dalam 
melayani dan melindungi PMI di Qatar. 

"PMI di Qatar memiliki  image  yang baik sebagai pekerja profesional. Kami berharap ke depan 
kerja sama Indonesia dan Qatar di berbagai bidang, termasuk di bidang ketenagakerjaan 
semakin meningkat," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/6). 

Menaker mengungkapkan, Dubes RI di Qatar telah menjalankan proses pendampingan PMI 
dengan sangat baik. Salah satunya dalam penanganan Covid-19. " Engagement  antara KBRI 
Doha dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-19 di Qatar," lanjut Ida. 
Dalam kunjungan kehormatan Dubes RI di Qatar di kantor Kemnaker Jakarta, Jumat (4/6), 
Dubes Ridwan Hassan menyampaikan ada beberapa rencana investasi besar di Qatar, berupa 
pengembangan lapangan produksi gas maupun investasi Qatar di Indonesia. 

Dubes Ridwan Hassan juga menyebut pentingnya peranan 12 ribu PMI dari 17 ribu WNI di Qatar 
dalam membangun citra Indonesia di Qatar. Selama ini PMI di Qatar dikenal sebagai komunitas 
yang aktif, dinamis, dan beragam. Bahkan secara ekonomi, komunitas Diaspora Indonesia juga 
telah berperan dalam pembangunan di Qatar. PMI di Qatar antara lain turut merintis 
industrialisasi migas di Qatar pada akhir 1990-an. 

"PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam menjadikan Qatar kaya raya sampai saat ini," ujar 
Dubes Ridwan Hassan. 

Sanksi Tegas Di Depan Mata Bagi Perusahaan Yang Belum Bayar THR Karyawan  Tak hanya itu, 
peran besar WNI di Qatar semakin diakui dengan dipilihnya Indonesia menjadi  partner country  
dalam penyelenggaraan Qatar Year of Culture (YoC) 2023, sebuah festival kebudayaan paling 
bergengsi di Qatar. 

"Dipilihnya Indonesia sebagai  partner country  YoC menjadikan Indonesia sebagai negara Asia 
Tenggara pertama yang menjadi  partner country  YoC. Peran PMI di Qatar dalam mensukseskan 
YoC akan sangat penting," tandas Ridwan. EDITOR:  DIKI TRIANTOTag:  KEMENAKER  IDA 
FAUZIYAH  PMI  QATAR  . 
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Judul Wujudkan SDM Kompeten, Kemenaker Tingkatkan Mutu BLK 
Komunitas 

Nama Media rmol.id 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://politik.rmol.id/read/2021/06/06/490970/wujudkan-sdm-
kompeten-kemenaker-tingkatkan-mutu-blk-komunitas 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-06 19:14:00 

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) Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, 
mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia 
melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas 

neutral - Ahmad Maftuchan (Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa) Kehadiran BLK Komunitas 
hampir di seluruh wilayah Indonesia telah mendekatkan akses masyarakat dalam meningkatkan 
keterampilan mumpuni, yang mampu mengakses kerja layak sehingga dapat memperbaiki 
standar hidup yang lebih baik 

positive - Ahmad Maftuchan (Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa) The Prakarsa 
mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peran dan mutu BLK 
Komunitas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan 
peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah/Ist  Peran dan mutu Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas terus ditingkatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), salah satunya dengan 
menghelat Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas, di Pondok Pesantren 
Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa 8 Juni 2021 mendatang. 

 

WUJUDKAN SDM KOMPETEN, KEMENAKER TINGKATKAN MUTU BLK KOMUNITAS 

Wujudkan SDM Kompeten, Kemenaker Tingkatkan Mutu BLK Komunitas  Laporan:  Diki Trianto  
Minggu, 06 Juni 2021, 18:40 WIB  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah/Ist  Peran 
dan mutu Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas terus ditingkatkan Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemenaker), salah satunya dengan menghelat Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK 
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Komunitas, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa 8 Juni 2021 
mendatang. 

Berita terkait  Rencana PHK Karyawan Giant Dalam Pantauan Kemenaker  Sanksi Tegas Di Depan 
Mata Bagi Perusahaan Yang Belum Bayar THR Karyawan  Tindak Lanjuti Kebijakan Kemenaker 
Soal THR, Disnaker Tangsel: Boleh Dicicil Asal Lapor  "Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, 
mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia 
melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas," kata Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Minggu (6/6). 

Untuk menjamin manfaat dan keberlanjutan program pelatihan, program pelatihan BLK 
Komunitas dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap peluang dan potensi, 
kreatif dan inovatif, serta memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor industri. Karenanya, 
dalam setiap pengajuan Proposal BLK Komunitas, harus menyertakan potensi dunia usaha dan 
dunia industri setempat agar kejuruan BLK Komunitas yang dibuka selaras dengan peluang yang 
ada. 

Sementara, Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa Ahmad Maftuchan mengungkapkan, peran 
BLK Komunitas sangat strategis dalam memastikan tersedianya tenaga kerja berkualitas melalui 
pelatihan vokasi. 

"Kehadiran BLK Komunitas hampir di seluruh wilayah Indonesia telah mendekatkan akses 
masyarakat dalam meningkatkan keterampilan mumpuni, yang mampu mengakses kerja layak 
sehingga dapat memperbaiki standar hidup yang lebih baik," ungkap Maftuchan. 

Rencana PHK Karyawan Giant Dalam Pantauan Kemenaker  Dikatakan Maftuchan, akselerasi 
keterampilan angkatan kerja masyarakat itu harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 

"The Prakarsa mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peran dan 
mutu BLK Komunitas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah dengan 
meningkatkan peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas," tutupnya. 

EDITOR:  DIKI TRIANTOTag:  KEMENAKER  IDA FAUZIYAH  BLK KOMUNITAS  . 
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Judul Sidang GNB, Indonesia Ajak Negara ILO Pulihkan Dampak Covid-19 
terhadap Dunia Kerja 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/sidang-gnb-indonesia-ajak-negara-ilo-
pulihkan-dampak-covid-19-terhadap-dunia-kerja 

Jurnalis fathra 

Tanggal 2021-06-06 18:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) GNB harus mendesak ILO memperkuat 
dukungan kepada anggota-anggotanya dalam mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 
terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu penting 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) ILO harus memprioritaskan vaksinasi 
Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan lainnya, serta pekerja kunci dan 
esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena dampak 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Oleh karena itu, kami mendukung upaya 
GNB untuk mengatasi kesenjangan digital di antara masyarakat di dalam negeri dan antar 
negara, serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama pembangunan. Hal ini termasuk 
dukungan teknologi dan teknis untuk negara-negara berkembang 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dukungan sebagaimana dimaksud, 
para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di antara mereka yang paling rentan oleh 
dampak pandemi 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami siap bekerja sama dengan negara-
negara anggota GNB dan organisasi internasional yang relevan untuk mencapai pemulihan yang 
berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan yang inklusif untuk 
semua 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadiri Pertemuan 
Tingkat Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual yang 
dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan Sahil Babayev, 
Jumat (4/6) malam. PTM Tenaga Kerja GNB membahas sejumlah isu ketenagakerjaan dan 
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kebijakan sosial serta bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif tantangan dunia 
kerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

SIDANG GNB, INDONESIA AJAK NEGARA ILO PULIHKAN DAMPAK COVID-19 
TERHADAP DUNIA KERJA 

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadiri 
Pertemuan Tingkat Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual 
yang dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan Sahil 
Babayev, Jumat (4/6) malam. 

PTM Tenaga Kerja GNB membahas sejumlah isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial serta 
bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif tantangan dunia kerja yang terdampak 
pandemi Covid-19. 

"GNB harus mendesak ILO memperkuat dukungan kepada anggota-anggotanya dalam 
mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu 
penting," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi disaksikan Sahil Babayev melalui Siaran Pers Biro 
Humas Kemnaker, Minggu (6/6). 

Anwar yang berbicara mewakili Menaker Ida Fauziyah menyebut isu pertama yang harus menjadi 
perhatian ILO yakni memastikan akses vaksinasi Covid-19 yang tepat waktu, terjangkau, dan 
adil untuk semua negara. Menurutnya, Anggota GNB harus mendesak ILO untuk memperkuat 
keterlibatannya dengan WHO untuk mewujudkan tujuan ini. 

"ILO harus memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan 
lainnya, serta pekerja kunci dan esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena 
dampak," kata Anwar Sanusi. 

Kedua, memajukan ekonomi digital untuk menciptakan kesempatan kerja sebagai sarana 
mengatasi ketimpangan antara negara berkembang dan negara maju. 

"Oleh karena itu, kami mendukung upaya GNB untuk mengatasi kesenjangan digital di antara 
masyarakat di dalam negeri dan antar negara, serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama 
pembangunan. Hal ini termasuk dukungan teknologi dan teknis untuk negara-negara 
berkembang," ujar Anwar. 

Ketiga, mengembangkan, menerapkan, dan mengadaptasi rencana respons dan pemulihan 
nasional yang berpusat pada manusia atas permintaan Negara Anggota. Fokus dukungan khusus 
harus diberikan kepada negara-negara dengan kapasitas terbatas untuk melaksanakan rencana 
tersebut. 

"Dukungan sebagaimana dimaksud, para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di 
antara mereka yang paling rentan oleh dampak pandemi," kata Anwar. 

PTM GNB dihadiri lebih dari 120 Negara Anggota GNB, dan diwakili oleh 15 negara dalam sesi 
General Debate. Ke-15 negara tersebut yakni Suriah, Kuba, Venezuela, Iran, Maroko, Palestina, 
Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Belarus, Namibia, Mesir, dan Filipina. 

Forum itu juga membahas seputar konflik antara Palestina dan Israel. Pelanggaran berat dan 
berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh Israel melalui pendudukan dan 
agresi berkelanjutan di wilayah Palestina; secara nyata sangat berdampak pada kondisi sosial-
ekonomi, tenaga kerja, dan pekerjaan di Palestina. 
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Anwar Sanusi menambahkan, sebagai anggota GNB, baik pemerintah maupun masyarakat 
Indonesia telah berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat 
multilateral maupun bilateral. 

Pada tingkat multilateral, kontribusi yang dilakukan adalah memperluas dukungan ILO untuk 
pekerjaan yang berkelanjutan di wilayah pendudukan Palestina. 

Dukungan itu berfokus pada peningkatan kesempatan kerja dan mata pencaharian, memperkuat 
tata kelola tenaga kerja dan sistem jaminan sosial di Palestina, serta melalui kontribusi kepada 
Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina. 

Pada tingkat bilateral, katanya, melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang dimiliki, 
Indonesia membantu pemerintah memberdayakan rakyat Palestina. 

"Kami siap bekerja sama dengan negara-negara anggota GNB dan organisasi internasional yang 
relevan untuk mencapai pemulihan yang berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, 
dan pertumbuhan yang inklusif untuk semua," ujar Anwar Sanusi. 
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Judul Menaker Ida dorong BLK komunitas bersinergi dengan dunia industri 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-ida-dorong-blk-komunitas-
bersinergi-dengan-dunia-industri 

Jurnalis Vendy Yhulia Susanto 

Tanggal 2021-06-06 18:49:00 

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) Kita dorong BLK Komunitas untuk 
bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri untuk mempercepat pengurangan 
angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Taruhlah BLK Komunitas yang ada di 
Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang ada di Parapat, dia tidak tahu bagaimana 
sebaiknya melatih sesuai standar hotel yang benar. Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi , 
bagaimana BLK Komunitas ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, 
bagaimana meletusnya gunung itu 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengintruksikan kepada para pengelola Balai 
Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai potensi daerah 
masing-masing. Melalui sinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, serta lebih 
mudah terserap pasar kerja. "Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan 
dunia usaha dunia industri untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan 
memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah, dalam siaran pers, Minggu (6/6). 

 

MENAKER IDA DORONG BLK KOMUNITAS BERSINERGI DENGAN DUNIA INDUSTRI 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengintruksikan kepada para pengelola Balai 
Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai potensi daerah 
masing-masing. Melalui sinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, serta lebih 
mudah terserap pasar kerja. 
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"Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri 
untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi 
para lulusannya," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam siaran pers, Minggu (6/6). 

Menaker Ida mengatakan, dengan bersinergi, lulusan pelatihan dapat dipastikan memiliki 
kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap industri. Pada akhirnya, 
program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM bagi 
industri, sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri. 

Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan di antaranya informasi pasar kerja; 
pengembangan kurikulum dan pengajaran; pengembangan standar kompetensi kerja dan 
kualifikasi nasional (SKKNI); sertifikasi kompetensi;  (OJT); peningkatan keterampilan wirausaha; 
pengembangan  di industri; dan bahkan menjadi  lembaga pelatihan. 

Menurut Ida, dalam memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan 
kualitas SDM Indonesia, Kemenaker menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu 
lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini. 

Arah kebijakan program ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi 
yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya 
saing di tingkat nasional dan internasional. 

Sebagai contoh, Kemenaker membangun BLK komunitas di sekitar lokasi Danau Toba sebagai 
dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau Toba. 
Keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industri pariwisata di sekitarnya. 

Menaker Ida menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK Komunitas 
bidang pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi  . Hal 
itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis. 

"Taruhlah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang 
ada di Parapat, dia tidak tahu bagaimana sebaiknya melatih  sesuai standar hotel yang benar. 
Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi  , bagaimana BLK Komunitas  ini bisa melatih anak-
anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana meletusnya gunung itu," jelas dia. 

Menaker Ida mengatakan, Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas yang menjadi 
fokus pembangunan bagi pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena terdapat wisata 
gunung dan air. 

"Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan 
secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten. 

Sebagai informasi, sejak tahun 2017, telah berdiri sebanyak 2.127 lembaga BLK Komunitas yang 
tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan 
komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
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Judul Indonesia Ajak Negara ILO Pulihkan Dampak Covid-19 Terhadap Dunia 
Kerja 

Nama Media suara.com 

Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/06/06/184705/indonesia-ajak-
negara-ilo-pulihkan-dampak-covid-19-terhadap-dunia-kerja 

Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-06-06 18:47:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) GNB harus mendesak ILO memperkuat 
dukungan kepada anggota-anggotanya dalam mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 
terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu penting 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) ILO harus memprioritaskan vaksinasi 
Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan lainnya, serta pekerja kunci dan 
esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena dampak 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Karena itu, kami mendukung upaya GNB 
untuk mengatasi kesenjangan digital di antara masyarakat di dalam negeri dan antar negara, 
serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama pembangunan. Hal ini termasuk dukungan 
teknologi dan teknis untuk negara-negara berkembang 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dukungan sebagaimana dimaksud, 
para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di antara mereka yang paling rentan oleh 
dampak pandemi 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan Tingkat 
Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual yang dipimpin oleh 
Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan, Jumat (4/6/2021) malam. 
PTM Tenaga Kerja GNB membahas beberapa isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial serta 
bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif tantangan dunia kerja yang terdampak 
Covid-19. 
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INDONESIA AJAK NEGARA ILO PULIHKAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP DUNIA 
KERJA 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan Tingkat 
Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual yang dipimpin oleh 
Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan, Jumat (4/6/2021) malam. 
PTM Tenaga Kerja GNB membahas beberapa isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial serta 
bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif tantangan dunia kerja yang terdampak 
Covid-19. 

Mewakili Menteri Ketenagakerjaan, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi menegaskan, agar GNB 
mendesak ILO untuk memperkuat dukungannya kepada negara-negara Anggota dalam 
mewujudkan pemulihan dunia kerja yang terdampak Covid-19. 

"GNB harus mendesak ILO memperkuat dukungan kepada anggota-anggotanya dalam 
mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu 
penting," ujar Anwar Sanusi yang disaksikan Tuan Rumah, Menteri Tenaga Kerja dan 
Perlindungan Sosial Penduduk Republik Azerbaijan, Sahil Babayev, melalui Siaran Pers Biro 
Humas Kemnaker pada Minggu (6/6/2021). 

Dalam paparannya, Anwar Sanusi menyebut isu pertama yang harus menjadi perhatian ILO yakni 
memastikan akses vaksinasi Covid-19 yang tepat waktu, terjangkau, dan adil untuk semua 
negara. Menurutnya, Anggota GNB harus mendesak ILO untuk memperkuat keterlibatannya 
dengan WHO untuk mewujudkan tujuan ini. 

"ILO harus memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan 
lainnya, serta pekerja kunci dan esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena 
dampak," kata Anwar Sanusi. 

Kedua, memajukan ekonomi digital untuk menciptakan kesempatan kerja sebagai sarana 
mengatasi ketimpangan antara negara berkembang dan negara maju. 

"Karena itu, kami mendukung upaya GNB untuk mengatasi kesenjangan digital di antara 
masyarakat di dalam negeri dan antar negara, serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama 
pembangunan. Hal ini termasuk dukungan teknologi dan teknis untuk negara-negara 
berkembang," ujar Anwar Sanusi. 

Isu ketiga, lanjut Anwar Sanusi, yakni mengembangkan, menerapkan, dan mengadaptasi 
rencana respon dan pemulihan nasional yang berpusat pada manusia, atas permintaan Negara 
Anggota. Fokus dukungan khusus harus diberikan kepada negara-negara dengan kapasitas 
terbatas untuk melaksanakan rencana tersebut. 

"Dukungan sebagaimana dimaksud, para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di 
antara mereka yang paling rentan oleh dampak pandemi," kata Anwar Sanusi. 

PTM GNB dihadiri lebih dari 120 Negara Anggota GNB, dan diwakili oleh 15 negara dalam sesi 
General Debate. Ke-15 negara tersebut yakni Suriah, Kuba, Venezuela, Iran, Maroko, Palestina, 
Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Belarus, Namibia, Mesir, dan Filipina. 

Dalam pertemuan ini juga dibahas seputar konflik antara Palestina dan Israel. Pelanggaran berat 
dan berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh Israel melalui pendudukan dan 
agresi berkelanjutan di wilayah Palestina; secara nyata sangat berdampak pada kondisi sosial-
ekonomi, tenaga kerja, dan pekerjaan di Palestina. 
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Anwar Sanusi menambahkan, sebagai anggota GNB, baik Pemerintah maupun masyarakat 
Indonesia telah berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat 
multilateral maupun bilateral. 

Pada tingkat multilateral, kontribusi yang dilakukan adalah memperluas dukungan ILO untuk 
pekerjaan yang berkelanjutan di wilayah pendudukan Palestina. Dukungan ini berfokus pada 
peningkatan kesempatan kerja dan mata pencaharian, memperkuat tata kelola tenaga kerja dan 
sistem jaminan sosial di Palestina, serta melalui kontribusi kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan 
PBB untuk Pengungsi Palestina. 

Pada tingkat bilateral, melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang dimiliki, Indonesia 
membantu Pemerintah Pemerintah memberdayakan rakyat Palestina. 

"Kami siap bekerja sama dengan negara-negara anggota GNB dan organisasi internasional yang 
relevan untuk mencapai pemulihan yang berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, 
dan pertumbuhan yang inklusif untuk semua," pungkas Anwar Sanusi. 

 

 

 

  



 

52 

 

Judul Menaker Ida Wajibkan BLK Komunitas Bersinergi dengan Dunia 
Industri 

Nama Media tempo.co 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1469566/menaker-ida-wajibkan-blk-
komunitas-bersinergi-dengan-dunia-industri 

Jurnalis Tempo.co 

Tanggal 2021-06-06 18:46:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menginstruksikan kepada para pengelola Balai Latihan Kerja 
(BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai dengan potensi daerah masing-
masing. Dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, lebih mudah 
terserap pasar kerja. "Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia 
usaha dunia industri untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas 
kesempatan kerja bagi para lulusannya," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah 
dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada Minggu, 6 Juni 2021. 

 

MENAKER IDA WAJIBKAN BLK KOMUNITAS BERSINERGI DENGAN DUNIA 
INDUSTRI 

INFO NASIONAL  - Kementerian Ketenagakerjaan menginstruksikan kepada para pengelola Balai 
Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai dengan potensi 
daerah masing-masing. Dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, 
lebih mudah terserap pasar kerja. 

"Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri 
untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi 
para lulusannya," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dalam keterangan pers 
Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada Minggu, 6 Juni 2021. 

Ida mengatakan bahwa dengan dilakukannya sinergi, maka dapat dipastikan nantinya peserta 
lulusan pelatihan yang telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap. Pada 
akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan/  training  dan investasi 
SDM bagi industri, sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri. 

Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan di antaranya mengenai informasi 
pasar kerja, pengembangan kurikulum dan pengajaran, pengembangan standar kompetensi 
kerja dan kualifikasi nasional, sertifikasi kompetensi, On the Job Training (OJT), peningkatan 
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keterampilan wirausaha, pengembangan  training center  di industri dan bahkan menjadi  co-
manage  lembaga pelatihan. 

Ia mengemukakan, dalam upaya memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan 
peningkatan kualitas SDM Indonesia, Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai 
salah satu lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini. Sementara arah kebijakan program 
ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat 
pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat 
nasional dan internasional. 

Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK komunitas di sekitar lokasi Danau Toba sebagai 
dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau Toba. 
Keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industri pariwisata di sekitarnya. 

Ida menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK Komunitas bidang 
pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi  tour guide  
. Hal itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis. 

"Taruhlah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang 
ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana sebaiknya melatih  housekeeping  sesuai standar hotel 
yang benar. Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi  tour guide  , bagaimana BLK Komunitas  
tour guide  ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana 
meletusnya gunung itu," ucapnya. 

Menaker Ida mengatakan, Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas yang menjadi 
fokus pembangunan bagi pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena terdapat wisata 
gunung dan air. "Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba ini sangat berharap BLK Komunitas 
dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten," tuturnya  Sejak 
tahun 2017 jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri adalah sebanyak 2.127 lembaga yang 
tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman dan 
komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia  Seperti 
diketahui, akhir pekan lalu, Kemnaker menggelar acara Sosialisasi Program BLK Komunitas 
Bidang Pariwisata Danau Toba di BBPLK Medan, Sumatera Utara, turut hadir pada sosialisasi 
program BLK Komunitas bidang Pariwisata Danau Toba ini, yakni Pakar P3MI, Reyna Usman dan 
Anggota DPRD Sumatera Utara, Leso Mena. 

Wakil Ketua Umum BPP PHRI bidang SDM dan Sertifikasi SDM, Sertifikasi Usaha, Retno 
Kusumayanti sangat mendukung kolaborasi antara BLK Komunitas dengan pihaknya dalam 
program pemagangan. Retno berharap, melalui pemagangan ini, dunia periwisata, khususnya 
hotel dan restoran yang terdampak Covid-19 dapat kembali pulih. "Jadi mudah-mudahan dengan 
sinergi program pemagangan ini membantu kebangkitan untuk industri pariwisata agar bisa 
kembali kepada situasi sediakala," katanya. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) GNB harus mendesak ILO memperkuat 
dukungan kepada anggota-anggotanya dalam mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 
terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu penting 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) ILO harus memprioritaskan vaksinasi 
Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan lainnya, serta pekerja kunci dan 
esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena dampak 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Karena itu, kami mendukung upaya GNB 
untuk mengatasi kesenjangan digital di antara masyarakat di dalam negeri dan antar negara, 
serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama pembangunan. Hal ini termasuk dukungan 
teknologi dan teknis untuk negara-negara berkembang 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dukungan sebagaimana dimaksud, 
para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di antara mereka yang paling rentan oleh 
dampak pandemi 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami siap bekerja sama dengan negara-
negara anggota GNB dan organisasi internasional yang relevan untuk mencapai pemulihan yang 
berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan yang inklusif untuk 
semua 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan Tingkat 
Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual yang dipimpin oleh 
Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan, Sahil Babayev, pada Jumat, 
4 Juni 2021. PTM Tenaga Kerja GNB membahas beberapa isu ketenagakerjaan dan kebijakan 
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sosial serta bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif menghadapi tantangan dunia 
kerja yang terdampak Covid-19. 

DALAM SIDANG GNB, INDONESIA AJAK NEGARA ILO PULIHKAN DAMPAK COVID-19 

INFO NASIONAL - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri 
Pertemuan Tingkat Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual 
yang dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan, Sahil 
Babayev, pada Jumat, 4 Juni 2021. 

PTM Tenaga Kerja GNB membahas beberapa isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial serta 
bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif menghadapi tantangan dunia kerja yang 
terdampak Covid-19. 

Mewakili Menteri Ketenagakerjaan, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi menegaskan agar GNB 
mendesak ILO untuk memperkuat dukungannya kepada negara-negara Anggota dalam 
mewujudkan pemulihan dunia kerja yang terdampak Covid-19. 

"GNB harus mendesak ILO memperkuat dukungan kepada anggota-anggotanya dalam 
mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu 
penting," ujar Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada Minggu, 6 Juni 2021. 

Dalam paparannya, Anwar Sanusi menyebut isu pertama yang harus menjadi perhatian ILO yakni 
memastikan akses vaksinasi Covid-19 yang tepat waktu, terjangkau dan adil untuk semua 
negara. Menurutnya, anggota GNB harus mendesak ILO untuk memperkuat keterlibatannya 
dengan WHO untuk mewujudkan tujuan ini. 

"ILO harus memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan 
lainnya, serta pekerja kunci dan esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena 
dampak," kata Anwar Sanusi. 

Kedua, memajukan ekonomi digital untuk menciptakan kesempatan kerja sebagai sarana 
mengatasi ketimpangan antara negara berkembang dan negara maju. "Karena itu, kami 
mendukung upaya GNB untuk mengatasi kesenjangan digital di antara masyarakat di dalam 
negeri dan antar negara, serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama pembangunan. Hal 
ini termasuk dukungan teknologi dan teknis untuk negara-negara berkembang," ujar Anwar 
Sanusi. 

Isu ketiga, lanjut Anwar Sanusi, yakni mengembangkan, menerapkan dan mengadaptasi rencana 
respon dan pemulihan nasional yang berpusat pada manusia, atas permintaan Negara Anggota. 
Fokus dukungan khusus harus diberikan kepada negara-negara dengan kapasitas terbatas untuk 
melaksanakan rencana tersebut. 

"Dukungan sebagaimana dimaksud, para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di 
antara mereka yang paling rentan oleh dampak pandemi," kata Anwar Sanusi. 

PTM GNB dihadiri lebih dari 120 Negara Anggota GNB dan diwakili oleh 15 negara dalam sesi 
General Debate. Ke-15 negara tersebut yakni Suriah, Kuba, Venezuela, Iran, Maroko, Palestina, 
Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Belarus, Namibia, Mesir dan Filipina. 

Dalam pertemuan ini juga dibahas seputar konflik antara Palestina dan Israel. Pelanggaran berat 
dan berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh Israel melalui pendudukan dan 
agresi berkelanjutan di wilayah Palestina, secara nyata sangat berdampak pada kondisi sosial-
ekonomi, tenaga kerja, dan pekerjaan di Palestina. 
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Anwar Sanusi menambahkan, sebagai anggota GNB, baik Pemerintah maupun masyarakat 
Indonesia telah berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat 
multilateral maupun bilateral. 

Pada tingkat multilateral, kontribusi yang dilakukan adalah memperluas dukungan ILO untuk 
pekerjaan yang berkelanjutan di wilayah pendudukan Palestina. Dukungan ini berfokus pada 
peningkatan kesempatan kerja dan mata pencaharian, memperkuat tata kelola tenaga kerja dan 
sistem jaminan sosial di Palestina, serta melalui kontribusi kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan 
PBB untuk Pengungsi Palestina. 

Pada tingkat bilateral, melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang dimiliki, Indonesia 
membantu Pemerintah Pemerintah memberdayakan rakyat Palestina. 

"Kami siap bekerja sama dengan negara-negara anggota GNB dan organisasi internasional yang 
relevan untuk mencapai pemulihan yang berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, 
dan pertumbuhan yang inklusif untuk semua," ujar Anwar Sanusi.  
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita dorong BLK Komunitas untuk 
bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri untuk mempercepat pengurangan 
angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Taruhlah BLK Komunitas yang ada di 
Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang ada di Parapat, dia tidak tahu bagaimana 
sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel yang benar. Begitu juga kalau tidak 
gandeng asosiasi tour guide, bagaimana BLK Komunitas tour guide ini bisa melatih anak-anak 
kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana meletusnya gunung itu 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba 
ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan SDM 
yang berkompeten 

positive - Retno Kusumayanti (Wakil Ketua Umum BPP PHRI bidang SDM dan Sertifikasi SDM) 
Jadi mudah-mudahan dengan sinergi program pemagangan ini membantu kebangkitan untuk 
industri pariwisata agar bisa kembali kepada situasi sediakala 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginstruksikan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas untuk bersinergi dengan dunia industri sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 
Menaker Ida Fauziyah menilai dengan adanya sinergi, lulusan BLK akan dapat memiliki 
keterampilan yang memadai dan lebih mudah terserap pasar kerja. 

 

TEKAN PENGANGGURAN, BLK KOMUNITAS DIMINTA SINERGI DENGAN INDUSTRI 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginstruksikan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) 
Komunitas untuk bersinergi dengan dunia industri sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 
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Menaker Ida Fauziyah menilai dengan adanya sinergi, lulusan BLK akan dapat memiliki 
keterampilan yang memadai dan lebih mudah terserap pasar kerja. 

"Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri 
untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi 
para lulusannya," kata Ida dalam keterangan tertulis, Minggu (6/6/2021). 

Ida mengatakan melalui sinergi yang dilakukan nantinya peserta lulusan pelatihan yang telah 
sesuai kebutuhan industri dapat dipastikan lebih mudah terserap. Menurutnya, program 
pelatihan vokasi ini akan mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM bagi industri, 
sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri. 

Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan antara lain mengenai informasi pasar 
kerja, pengembangan kurikulum dan pengajaran, pengembangan standar kompetensi kerja dan 
kualifikasi nasional, sertifikasi kompetensi, On the Job Training (OJT), peningkatan keterampilan 
wirausaha, pengembangan training center di industri, serta menjadi co-manage lembaga 
pelatihan. 

Lebih lanjut, Ida mengungkap pihaknya menjadikan program transformasi BLK sebagai salah 
satu lompatan besar saat ini. Hal ini dilakukan dalam upaya memperkuat pelatihan vokasi sebagai 
program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia. 

Ia pun mengatakan arah kebijakan program transformasi BLK adalah mengubah secara total BLK 
sebagai Balai Pelatihan Vokasi. Ida berharap BLK dapat menjadi pusat pengembangan 
kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan 
internasional. 

Lebih lanjut, Ida mencontohkan Kemnaker membangun BLK Komunitas di sekitar lokasi Danau 
Toba sebagai dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau 
Toba. Ia menyampaikan agar keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia 
industri pariwisata di sekitarnya. 

Selain itu, Ida juga menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK 
Komunitas di bidang pariwisata seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta 
asosiasi tour guide. Menurutnya, hal ini penting dilakukan guna mengetahui standar pelayanan 
yang baik terhadap konsumen atau turis. 

"Taruhlah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang 
ada di Parapat, dia tidak tahu bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel 
yang benar. Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi tour guide, bagaimana BLK Komunitas tour 
guide ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana 
meletusnya gunung itu," terangnya. 

Ia pun menilai Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas, yang menjadi fokus 
pembangunan bagi pemerintah, memiliki keunikan tersendiri. Sebab di wilayah ini terdapat 
wisata gunung dan air. 

"Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan 
secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten," ucapnya. 

Ida pun mengungkap telah berdiri 2.127 lembaga BLK Komunitas yang tersebar di lembaga 
keagamaan sejak tahun 2017. Adapun persebarannya meliputi pondok pesantren, seminari, 
damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia. 
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Sementara itu, Wakil Ketua Umum BPP PHRI bidang SDM dan Sertifikasi SDM, Sertifikasi Usaha, 
Retno Kusumayanti turut menyatakan dukungan atas kolaborasi antara BLK Komunitas dengan 
pihaknya dalam program pemagangan. 

Retno berharap dunia pariwisata khususnya hotel dan restoran yang terdampak COVID-19 dapat 
kembali pulih lewat adanya program pemagangan tersebut. 

"Jadi mudah-mudahan dengan sinergi program pemagangan ini membantu kebangkitan untuk 
industri pariwisata agar bisa kembali kepada situasi sediakala," kata Retno. 

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Kemnaker mengadakan Sosialisasi Program BLK 
Komunitas Bidang Pariwisata Danau Toba di BBPLK Medan, Sumatera Utara. Acara ini turut 
dihadiri oleh Pakar P3MI, Reyna Usman dan Anggota DPRD Sumatera Utara, Leso Mena. 
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Pemerintah melalu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya menekan angka 
pengangguran. Berbagai cara dilakukan, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
(SDM) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 
Fauziyah menekankan agar BLK Komunitas bersinergi dengan dunia industri sesuai dengan 
potensi daerah masing-masing. Dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang 
memadai, lebih mudah terserap pasar kerja. 

 

KURANGI PENGANGGURAN, MENAKER: BLK KOMUNITAS WAJIB BERSINERGI 
DENGAN DUNIA INDUSTRI 

Pemerintah melalu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya menekan angka 
pengangguran. Berbagai cara dilakukan, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
(SDM) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menekankan agar BLK Komunitas bersinergi 
dengan dunia industri sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Dengan bersinergi, lulusan 
BLK memiliki keterampilan yang memadai, lebih mudah terserap pasar kerja. 

"Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri 
untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi 
para lulusannya," tutur Ida Fauziyah dalam keterangannya pada Minggu, (6/6/2021). 

Menurut Ida Fauziyah, dengan dilakukannya sinergi, maka dapat dipastikan nantinya peserta 
lulusan pelatihan yang telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap. Pada 
akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM 
bagi industri, sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri. 

Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan, katanya, di antaranya mengenai 
informasi pasar kerja; pengembangan kurikulum dan pengajaran; pengembangan standar 
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kompetensi kerja dan kualifikasi nasional; sertifikasi kompetensi; On the Job Training (OJT); 
peningkatan keterampilan wirausaha; pengembangan training center di industri; dan bahkan 
menjadi co-manage lembaga pelatihan. 

Ida mengemukakan, dalam upaya memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan 
peningkatan kualitas SDM Indonesia, Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai 
salah satu lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini. Sementara arah kebijakan program 
ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat 
pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat 
nasional dan internasional. 

Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK komunitas di sekitar lokasi Danau Toba sebagai 
dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau Toba. 
Keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industry pariwisata di sekitarnya. 

Ida menyebut, sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK Komunitas bidang 
pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi tour guide. 
Hal itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis. 

"Tarolah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang 
ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel 
yang benar. Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi tour gudie, bagaimana BLK Komunitas tour 
guide ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana 
meletusnya gunung itu," terangnya. 

Ida mengatakan, Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas yang menjadi fokus 
pembangunan bagi pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena terdapat wisata gunung dan 
air. 

"Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan 
secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten. 

Sejak tahun 2017 jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri adalah sebanyak 2.127 (dua ribu 
seratus dua puluh tujuh) lembaga yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok 
pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Seperti diketahui, akhir pekan lalu, Kemnaker acara Sosialisasi Program BLK Komunitas Bidang 
Pariwisata Danau Toba di BBPLK Medan, Sumatera Utara, Turut hadir pada sosialisasi program 
BLK Komunutas bidang Pariwisata Danau Toba ini, yakni Pakar P3MI, Reyna Usman dan Anggota 
DPRD Sumatera Utara, Leso Mena. 

Wakil Ketua Umum BPP PHRI bidang SDM dan Sertifikasi SDM, Sertifikasi Usaha, Retno 
Kusumayanti sangat mendukung kolaborasi antara BLK Komunitas dengan pihaknya dalam 
program pemagangan. Retno berharap, melalui pemagangan ini, dunia periwisata, khususnya 
hotel dan restoran yang terdampak Covid-19 dapat kembali pulih. 

"Jadi mudah-mudahan dengan sinergi program pemagangan ini membantu kebangkitan untuk 
industri pariwisata agar bisa kembali kepada situasi sediakala," kata Retno. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) GNB harus mendesak ILO memperkuat 
dukungan kepada anggota-anggotanya dalam mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 
terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu penting 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) ILO harus memprioritaskan vaksinasi 
Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan lainnya, serta pekerja kunci dan 
esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena dampak 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Karena itu, kami mendukung upaya GNB 
untuk mengatasi kesenjangan digital di antara masyarakat di dalam negeri dan antar negara, 
serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama pembangunan. Hal ini termasuk dukungan 
teknologi dan teknis untuk negara-negara berkembang 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dukungan sebagaimana dimaksud, 
para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di antara mereka yang paling rentan oleh 
dampak pandemi 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami siap bekerja sama dengan negara-
negara anggota GNB dan organisasi internasional yang relevan untuk mencapai pemulihan yang 
berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan yang inklusif untuk 
semua 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan Tingkat 
Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual yang dipimpin oleh 
Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan, Jumat (4/6) malam. PTM 
Tenaga Kerja GNB membahas beberapa isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial serta 
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bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif tantangan dunia kerja yang terdampak 
Covid-19. 

SIDANG GNB: INDONESIA AJAK NEGARA ILO PULIHKAN DAMPAK COVID-19 
TERHADAP DUNIA KERJA 

-  Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan Tingkat 
Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual yang dipimpin oleh 
Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan, Jumat (4/6) malam. PTM 
Tenaga Kerja GNB membahas beberapa isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial serta 
bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif tantangan dunia kerja yang terdampak 
Covid-19. 

Mewakili Menteri Ketenagakerjaan, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, menegaskan agar GNB 
mendesak ILO untuk memperkuat dukungannya kepada negara-negara Anggota dalam 
mewujudkan pemulihan dunia kerja yang terdampak Covid-19. 

"GNB harus mendesak ILO memperkuat dukungan kepada anggota-anggotanya dalam 
mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu 
penting," ujar Anwar Sanusi yang disaksikan Tuan Rumah, Menteri Tenaga Kerja dan 
Perlindungan Sosial Penduduk Republik Azerbaijan, Sahil Babayev, melalui Siaran Pers Biro 
Humas Kemnaker pada Minggu (06/06). 

Dalam paparannya, Anwar Sanusi menyebut isu pertama yang harus menjadi perhatian ILO yakni 
memastikan akses vaksinasi Covid-19 yang tepat waktu, terjangkau, dan adil untuk semua 
negara. Menurutnya, Anggota GNB harus mendesak ILO untuk memperkuat keterlibatannya 
dengan WHO untuk mewujudkan tujuan ini. 

"ILO harus memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan 
lainnya, serta pekerja kunci dan esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena 
dampak," kata Anwar Sanusi. 

Kedua, memajukan ekonomi digital untuk menciptakan kesempatan kerja sebagai sarana 
mengatasi ketimpangan antara negara berkembang dan negara maju. 

"Karena itu, kami mendukung upaya GNB untuk mengatasi kesenjangan digital di antara 
masyarakat di dalam negeri dan antar negara, serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama 
pembangunan. Hal ini termasuk dukungan teknologi dan teknis untuk negara-negara 
berkembang," ujar Anwar Sanusi. 

Isu ketiga, lanjut Anwar Sanusi, yakni mengembangkan, menerapkan, dan mengadaptasi 
rencana respon dan pemulihan nasional yang berpusat pada manusia, atas permintaan Negara 
Anggota. Fokus dukungan khusus harus diberikan kepada negara-negara dengan kapasitas 
terbatas untuk melaksanakan rencana tersebut. 

"Dukungan sebagaimana dimaksud, para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di 
antara mereka yang paling rentan oleh dampak pandemi," kata Anwar Sanusi. 

PTM GNB dihadiri lebih dari 120 Negara Anggota GNB, dan diwakili oleh 15 negara dalam sesi 
General Debate. Ke-15 negara tersebut yakni Suriah, Kuba, Venezuela, Iran, Maroko, Palestina, 
Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Belarus, Namibia, Mesir, dan Filipina. 

Dalam pertemuan ini juga dibahas seputar konflik antara Palestina dan Israel. Pelanggaran berat 
dan berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh Israel melalui pendudukan dan 
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agresi berkelanjutan di wilayah Palestina; secara nyata sangat berdampak pada kondisi sosial-
ekonomi, tenaga kerja, dan pekerjaan di Palestina. 

Anwar Sanusi menambahkan, sebagai anggota GNB, baik Pemerintah maupun masyarakat 
Indonesia telah berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat 
multilateral maupun bilateral. 

Pada tingkat multilateral, kontribusi yang dilakukan adalah memperluas dukungan ILO untuk 
pekerjaan yang berkelanjutan di wilayah pendudukan Palestina. Dukungan ini berfokus pada 
peningkatan kesempatan kerja dan mata pencaharian, memperkuat tata kelola tenaga kerja dan 
sistem jaminan sosial di Palestina, serta melalui kontribusi kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan 
PBB untuk Pengungsi Palestina. 

Pada tingkat bilateral, melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang dimiliki, Indonesia 
membantu Pemerintah Pemerintah memberdayakan rakyat Palestina. 

"Kami siap bekerja sama dengan negara-negara anggota GNB dan organisasi internasional yang 
relevan untuk mencapai pemulihan yang berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, 
dan pertumbuhan yang inklusif untuk semua," ujar Anwar Sanusi. [hhw]. 
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Pada bulan depan, dua gerai giant di Palembang yakni Plaju dan Soekarno Hatta, akan tutup 
operasional. Berdasarkan pantauan, lantaran akan tutup, gerai Giant Plaju dan Soekarno Hatta 
diserbu banyak orang karena menghadirkan banyak diskon. Mulai dari peralatan rumah tangga, 
pakaian, sembako, makanan, dan buah-buahan. Terutama saat akhir pekan pengunjung lebih 
ramai dari biasanya. 

 

BULAN DEPAN, DUA GERAI GIANT DI PALEMBANG TUTUP 

SuaraSumsel.id - Pada bulan depan, dua gerai giant di Palembang yakni Plaju dan Soekarno 
Hatta, akan tutup operasional. Berdasarkan pantauan, lantaran akan tutup, gerai Giant Plaju dan 
Soekarno Hatta diserbu banyak orang karena menghadirkan banyak diskon. Mulai dari peralatan 
rumah tangga, pakaian, sembako, makanan, dan buah-buahan. Terutama saat akhir pekan 
pengunjung lebih ramai dari biasanya. 

Menanggapi penutupan operasional gerai, Kepala Disnaker Kota Palembang, Yanuarpan melalui 
Kabid Hubungan Kerja Disnaker Kota Palembang, Fahmi mengatakan dengan kondisi pandemi 
Covid-19 tantangan lebih besar muncul. Di mana di antaranya mereka yang terdampak bisa tetap 
mendapatkan penghasilan untuk menunjang kehidupan mereka, salah satunya dengan beralih 
enterpreneur digital. 

"Justru saat pandemi ini usaha online tidak terdampak malah semakin menjamur. UMKM banyak 
yang menjual produk secara online. Nah, kami harap pekerja Giant yang dirumahkan beralih 
untuk membuka usaha secara online," katanya dilansir dari Sumselupdate.com - jaringan 
Suara.com, Minggu (6/6/2021). 

Disnaker memastikan, jika nanti resmi Giant ditutup semua pegawai yang dirumahkan 
mendapatkan haknya terutama soal pesangon. Meskipun, Fahmi tak menyebutkan berapa 
jumlah pegawai yang akan dirumahkan terkait penutupan gerai Giant Plaju dan Soekarno Hatta. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita dorong BLK Komunitas untuk 
bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri untuk mempercepat pengurangan 
angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tarolah BLK Komunitas yang ada di 
Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana 
sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel yang benar. Begitu juga kalau tidak 
gandeng asosiasi tour gudie, bagaimana BLK Komunitas tour guide ini bisa melatih anak-anak 
kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana meletusnya gunung itu 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menginstruksikan kepada para pengelola Balai Latihan Kerja 
Komunitas agar bersinergi dengan dunia industry sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 
Dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, lebih mudah terserap 
pasar kerja. "Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia 
industri untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan 
kerja bagi para lulusannya," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan pers 
Biro Humas Kemnaker di  Jakarta  pada Minggu (06/06) 

 

MENAKER IDA WAJIBKAN BLK KOMUNITAS BERSINERGI DENGAN DUNIA 
INDUSTRI 

-  Kementerian Ketenagakerjaan menginstruksikan kepada para pengelola Balai Latihan Kerja 
Komunitas agar bersinergi dengan dunia industry sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 
Dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, lebih mudah terserap 
pasar kerja. 
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"Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri 
untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi 
para lulusannya," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan pers Biro Humas 
Kemnaker di Jakarta pada Minggu (06/06) Menaker Ida mengatakan dengan dilakukannya 
sinergi, maka dapat dipastikan nantinya peserta lulusan pelatihan yang telah sesuai dengan 
kebutuhan industri dan lebih mudah terserap. Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan 
mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta simbiosis 
mutualisme antara BLK dan industri. 

Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan, katanya, di antaranya mengenai 
informasi pasar kerja; pengembangan kurikulum dan pengajaran; pengembangan standar 
kompetensi kerja dan kualifikasi nasional; sertifikasi kompetensi; On the Job Training (OJT); 
peningkatan keterampilan wirausaha; pengembangan training center di industri; dan bahkan 
menjadi co-manage lembaga pelatihan. 

Ia mengemukakan, dalam upaya memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan 
peningkatan kualitas SDM Indonesia, Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai 
salah satu lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini. Sementara arah kebijakan program 
ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat 
pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat 
nasional dan internasional. 

Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK komunitas di sekitar lokasi Danau Toba sebagai 
dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau Toba. 
Keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industry pariwisata di sekitarnya. 

Menaker Ida menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK Komunitas 
bidang pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi tour 
guide. Hal itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis. 

"Tarolah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang 
ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel 
yang benar. Begitu juga kalau tidak gandeng asosiasi tour gudie, bagaimana BLK Komunitas tour 
guide ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana 
meletusnya gunung itu," terangnya. 

Menaker Ida mengatakan, Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas yang menjadi 
fokus pembangunan bagi pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena terdapat wisata 
gunung dan air. 

"Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan 
secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten. 

Sejak tahun 2017 jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri adalah sebanyak 2.127 (dua ribu 
seratus dua puluh tujuh) lembaga yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok 
pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Seperti diketahui, akhir pekan lalu, Kemnaker acara Sosialisasi Program BLK Komunitas Bidang 
Pariwisata Danau Toba di BBPLK Medan, Sumatera Utara, Turut hadir pada sosialisasi program 
BLK Komunutas bidang Pariwisata Danau Toba ini, yakni Pakar P3MI, Reyna Usman dan Anggota 
DPRD Sumatera Utara, Leso Mena. 
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Wakil Ketua Umum BPP PHRI bidang SDM dan Sertifikasi SDM, Sertifikasi Usaha, Retno 
Kusumayanti sangat mendukung kolaborasi antara BLK Komunitas dengan pihaknya dalam 
program pemagangan. 

Retno berharap, melalui pemagangan ini, dunia periwisata, khususnya hotel dan restoran yang 
terdampak Covid-19 dapat kembali pulih. "Jadi mudah-mudahan dengan sinergi program 
pemagangan ini membantu kebangkitan untuk industri pariwisata agar bisa kembali kepada 
situasi sediakala," kata Retno. [hhw]. 
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Halaman/URL https://mediaindonesia.com/internasional/409916/indonesia-soroti-
dampak-agresi-israel-pada-pekerja-di-palestina 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-06 17:23:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sebagai anggota GNB, baik Pemerintah 
maupun masyarakat Indonesia telah berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, 
baik di tingkat multilateral maupun bilateral 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami siap bekerja sama dengan negara-
negara anggota GNB dan organisasi internasional yang relevan untuk mencapai pemulihan yang 
berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan yang inklusif untuk 
semua 

 

Ringkasan 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan RI menyoroti dampak konflik Palestina dan Israel terhadap 
situasi ketenagakerjaan. Sorotan itu diutarakan dalam pertemuan tingkat Menteri tenaga Kerja 
anggota Gerakan Non-Blok yang digelar secara virtual, Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi 
mengatakan, pelanggaran berat dan berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh 
Israel melalui pendudukan dan agresi berkelanjutan di wilayah Palestina; secara nyata sangat 
berdampak pada kondisi sosial-ekonomi, tenaga kerja, dan pekerjaan di Palestina. 

 

INDONESIA SOROTI DAMPAK AGRESI ISRAEL PADA PEKERJA DI PALESTINA 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan RI menyoroti dampak konflik Palestina dan Israel terhadap 
situasi ketenagakerjaan. Sorotan itu diutarakan dalam pertemuan tingkat Menteri tenaga Kerja 
anggota Gerakan Non-Blok yang digelar secara virtual, Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi 
mengatakan, pelanggaran berat dan berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh 
Israel melalui pendudukan dan agresi berkelanjutan di wilayah Palestina; secara nyata sangat 
berdampak pada kondisi sosial-ekonomi, tenaga kerja, dan pekerjaan di Palestina. 
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"Sebagai anggota GNB, baik Pemerintah maupun masyarakat Indonesia telah berkontribusi 
memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat multilateral maupun bilateral," kata 
Anwar dalam keterangannya, Minggu (6/6). 

Pada tingkat multilateral, kontribusi yang dilakukan adalah memperluas dukungan Organisasi 
Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk pekerjaan yang 
berkelanjutan di wilayah pendudukan Palestina. 

Dukungan ini berfokus pada peningkatan kesempatan kerja dan mata pencaharian, memperkuat 
tata kelola tenaga kerja dan sistem jaminan sosial di Palestina, serta melalui kontribusi kepada 
Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina. 

Pada tingkat bilateral, melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang dimiliki, Indonesia 
membantu Pemerintah Pemerintah memberdayakan rakyat Palestina. 

"Kami siap bekerja sama dengan negara-negara anggota GNB dan organisasi internasional yang 
relevan untuk mencapai pemulihan yang berpusat pada manusia, melalui pekerjaan yang layak, 
dan pertumbuhan yang inklusif untuk semua," ujar Anwar. (OL-7). 
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Judul Kemnaker Bakal Tampung Pekerja Giant yang Terkena PHK di BLK 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Penutupan Giant 
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Narasumber 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ibu Menaker sudah ada arahan 
kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan, untuk mengundang teman-teman mantan 
pekerja Giant, mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Kemnaker 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Namun masih akan butuh 
waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Karena itu kita membekali 
mereka terlebih dahulu sembari menunggu pengalihan 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ibu Menteri meminta kita 
merangkul para pekerja Giant ini, meskipun nanti mereka telah mendapatkan hak-haknya 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan bakal memberikan pelatihan vokasi untuk para pekerja Giant, 
yang terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK. Pelatihan ini disediakan guna untuk 
menampung sementara ribuan pekerja di lini bisnis Hero Supermarket Group tersebut. Menurut 
Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, pelatihan diberikan untuk 
meningkatkan atau memberikan keterampilan tambahan bagi para pekerja sehingga bisa masuk 
kembali ke pasar kerja atau memilih berwirausaha sendiri. "Ibu Menaker sudah ada arahan 
kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan, untuk mengundang teman-teman mantan 
pekerja Giant, mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Kemnaker," jelas Indah dalam 
keterangan tertulis, Minggu (6/6). 

 

KEMNAKER BAKAL TAMPUNG PEKERJA GIANT YANG TERKENA PHK DI BLK 

Kementerian Ketenagakerjaan bakal memberikan pelatihan vokasi untuk para pekerja Giant, 
yang terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK. Pelatihan ini disediakan guna untuk 
menampung sementara ribuan pekerja di lini bisnis Hero Supermarket Group tersebut. 
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Menurut Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, pelatihan diberikan 
untuk meningkatkan atau memberikan keterampilan tambahan bagi para pekerja sehingga bisa 
masuk kembali ke pasar kerja atau memilih berwirausaha sendiri. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan, untuk 
mengundang teman-teman mantan pekerja Giant, mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja 
Kemnaker," jelas Indah dalam keterangan tertulis, Minggu (6/6). 

Sementara terkait bakal tutupnya seluruh gerai dan kelanjutan nasib para pekerjanya, Kemnaker 
mengaku telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket Tbk. Dalam pertemuan itu, kata 
Indah, manajemen memastikan bakal memprioritaskan untuk mengalihkan eks  Giant ke unit 
usaha lainnya. Di antaranya adalah pengalihan ke gerai-gerai Guardian, Ikea, serta Hero 
Supermarket. 

"Namun masih akan butuh waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. 
Karena itu kita membekali mereka terlebih dahulu sembari menunggu pengalihan," jelasnya. 

Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan langkah alternatif lain bagi setiap pekerja korban 
PHK, yakni lewat Program Tenaga Kerja Mandiri di bawah Ditjen Binapenta dan PKK. Pemerintah 
juga mengingatkan agar manajemen memastikan betul untuk memenuhi seluruh hak-hak para 
pekerja Giant yang nantinya terimbas kebijakan. 

"Ibu Menteri meminta kita merangkul para pekerja Giant ini, meskipun nanti mereka telah 
mendapatkan hak-haknya," ujarnya. 
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Judul Rencana PHK Karyawan Giant Dalam Pantauan Kemenaker 
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dalam-pantauan-kemenaker 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-06 11:42:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita akan terus kawal guna memastikan 
para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selain itu, manajemen juga 
mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bahwa penutupan Giant 
Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi COVID-19 dan persaingan 
usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Konsen kami adalah bagaimana 
para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan. Ini harus 
kita kawal 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi/Net  Sejumlah pihak telah dipanggil Kementerian 
Ketenagakerjaan dalam mengawal proses rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan 
Giant. Pemanggilan bertujuan untuk memastikan karyawan mendapat hak sesuai dengan 
peraturan berlaku. 

 

RENCANA PHK KARYAWAN GIANT DALAM PANTAUAN KEMENAKER 

Rencana PHK Karyawan Giant Dalam Pantauan Kemenaker  Laporan:  Widian Vebriyanto  
Minggu, 06 Juni 2021, 10:21 WIB  Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi/Net  Sejumlah 
pihak telah dipanggil Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengawal proses rencana Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Pemanggilan bertujuan untuk memastikan karyawan 
mendapat hak sesuai dengan peraturan berlaku. 
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Berita terkait Tindak Lanjuti Kebijakan Kemenaker Soal THR, Disnaker Tangsel: Boleh Dicicil Asal 
Lapor  Keluarkan SE Baru, Ida Fauziah Wajibkan Pembayaran THR H-7 Idul Fitri  Mereka yang 
dipanggil adalah pihak manajemen dan pekerja Giant. Di mana hasilnya, pihak perusahaan sudah 
memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Kita akan terus kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai 
ketentuan perundang-undangan," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi beberapa 
waktu lalu. 

Anwar memastikan bahwa manajemen Giant sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja 
dan berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta 
kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). 

"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis 
lain," jelas Sekjen Anwar. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant menutup usaha 
semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga 
terdampak pandemi COVID-19. Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan 
mengalami PHK. 

"Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi 
COVID-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand 
lain," katanya. 

Dirjen Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan 
permasalah ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. 

Tindak Lanjuti Kebijakan Kemenaker Soal THR, Disnaker Tangsel: Boleh Dicicil Asal Lapor  
"Konsen kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan 
perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya. 

EDITOR:  WIDIAN VEBRIYANTOTag:  KEMENAKER  GIANT  PHK  KARYAWAN GIANT  . 
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Narasumber 

positive - Radja Napitupulu (Direktur Eksekutif Institute of Public Communication (IPC)) 
Efektivitas Kartu Prakerja sangat perlu dievaluasi menyeluruh. Agar anggaran sebesar itu jelas 
peruntukkannya 

negative - Radja Napitupulu (Direktur Eksekutif Institute of Public Communication (IPC)) Itu 
totalnya mencapai Rp100 miliar dana pembelian pelatihan yang raib dan tidak jelas 

negative - Radja Napitupulu (Direktur Eksekutif Institute of Public Communication (IPC)) Artinya, 
mengapa modul pelatihan tidak di-supply seluruhnya oleh Kemenaker, sehingga tidak ada alokasi 
untuk komisi-komisi itu? Kalaupun kualitas pelayanan Sisnaker yang dikelola Kemenaker tersebut 
masih belum prima, kenapa tidak dilakukan upaya peningkatan kualitasnya yang mungkin 
membutuhkan dana lebih sedikit? 

neutral - Radja Napitupulu (Direktur Eksekutif Institute of Public Communication (IPC)) Ditambah 
lagi direksi program ini masih mengeluhkan gajinya yang terlalu rendah, sebagaimana mengutip 
regulasi dalam Perpres 81/2020. Hal ini semakin membuktikan, mendesaknya evaluasi terhadap 
program Kartu Prakerja ini 

negative - Radja Napitupulu (Direktur Eksekutif Institute of Public Communication (IPC)) Artinya, 
dalam 3 tahun mendatang dapat diharapkan terjadi peningkatan pekerja di seluruh Indonesia, 
bahkan siap bersaing dengan kualifikasi terbaik. Bukankah hal ini jauh lebih efektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan pendanaannya? 

 

Ringkasan 

Kementerian Keuangan mengumumkan alokasi anggaran untuk Kartu Prakerja pada tahun 2021 
menjadi Rp 20 triliun atau naik Rp 10 triliun dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan kenaikan anggaran 
tersebut untuk memberikan efek positif terhadap masyarakat. 
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ANGGARAN KARTU PRAKERJA RP 20 T, PENELITI UGM INGATKAN 4 HAL AGAR 
TEPAT SASARAN 

Jakarta  -  Kementerian Keuangan mengumumkan alokasi anggaran untuk  Kartu Prakerja  pada 
tahun 2021 menjadi Rp 20 triliun atau naik Rp 10 triliun dari anggaran yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan kenaikan 
anggaran tersebut untuk memberikan efek positif terhadap masyarakat. 

Menanggapi hal tersebut, peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga Direktur 
Eksekutif Institute of Public Communication (IPC) Radja Napitupulu, mengungkapkan ada empat 
hal yang perlu dibenahi dari program beranggaran jumbo tersebut, agartepat sasaran. 

"Efektivitas Kartu Prakerja sangat perlu dievaluasi menyeluruh. Agar anggaran sebesar itu jelas 
peruntukkannya," ujar Radja dalam keterangan tertulis, Ahad, 6 Juni 2021. 

1. 100 ribu penerima tak jelas penggunaan dananya  Radja menjelaskan, menurut data program 
Kartu Prakerja hingga 30 April 2021 terdapat 2,77 juta penerima SK Kartu Prakerja. Namun, 
sebanyak 44 ribu orang yang telah menerima SK, dicabut kepesertaannya, sehingga tersisa 2,73 
juta penerima. 

Dari angka 2,73 juta penerima itu, lanjut Radja, seluruhnya telah mendapatkan alokasi pelatihan 
dengan menggunakan dana Rp 1 juta per penerima. Namun hingga akhir April 2021, hanya 
terdapat 2,63 juta penerima yang telah menyelesaikan minimal satu pelatihan. 

Sehingga ada selisih 100 ribu penerima yang tidak jelas penggunaan dana pembelian 
pelatihannya. "Itu totalnya mencapai Rp100 miliar dana pembelian pelatihan yang raib dan tidak 
jelas," ujar Radja. 

2. Besarnya alokasi fee kepada pihak ketiga penyedia jasa latihan  Radja mengungkapkan pihak 
ketiga penyedia jasa pelatihan peserta Kartu Prakerja, mendapatkan fee sebesar 15 persen dari 
setiap modul yang dibeli oleh peserta. Adapun pihak ketiga tersebut seperti Bukalapak yang 
digunakan oleh 33 persen peserta Kartu Prakerja, Tokopedia 26 persen, hingga Sekolahmu 24 
persen. 

Radja mencontohkan, berdasarkan data dari Kartu Prakerja, total sebanyak 3,7 juta transaksi 
pelatihan senilai Rp 1,01 triliun telah dibelanjakan. Dengan jumlah tersebut, artinya Bukalapak 
berhasil menjual  pelatihan  sebesar 33 persen x Rp 1,01 triliun menjadi senilai Rp 333,3 miliar. 

Jumlah ini terbilang cukup besar, jika dibandingkan dengan modul pelatihan gratis yang 
disediakan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Namun, menurut Radja, modul yang 
disediakan oleh Kemenaker itu kurang diminati para peserta. 

"Artinya, mengapa modul pelatihan tidak di-supply seluruhnya oleh Kemenaker, sehingga tidak 
ada alokasi untuk komisi-komisi itu? Kalaupun kualitas pelayanan Sisnaker yang dikelola 
Kemenaker tersebut masih belum prima, kenapa tidak dilakukan upaya peningkatan kualitasnya 
yang mungkin membutuhkan dana lebih sedikit?" ujar Radja. 

3. Besarnya dana yang tidak terserap  Menurut data Kartu Prakerja, dari jumlah bantuan 
pelatihan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 19,56 triliun, penyaluran dana program Kartu 
Prakerja tahun 2020 hingga Maret 2021 hanya mencapai Rp 15,27 triliun. 

Sehingga terdapat dana sebesar Rp4,29 triliun yang dikembalikan ke Rekening Kas Umum 
Negara (RKUN). Angka ini terdiri dari setoran sisa dana tahun 2020 sebesar Rp 4,007 triliun dan 
Rp 278,2 miliar hingga 30 April 2021. 
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Menurut Radja, besarnya pengembalian dana Kartu Prakerja ke RKUN menunjukkan kurang 
optimalnya perencanaan pemerintah menjalankan program ini. 

"Ditambah lagi direksi program ini masih mengeluhkan gajinya yang terlalu rendah, sebagaimana 
mengutip regulasi dalam Perpres 81/2020. Hal ini semakin membuktikan, mendesaknya evaluasi 
terhadap program Kartu Prakerja ini," kata Radja. 

4. Perlunya perbandingan efektivitas Kartu Prakerja dengan program lain, Radja mengungkapkan 
pemerintah perlu membuat perbandingan efektivitas program Kartu Prakerja dengan program 
pemerintah lainnya, dari segi penggunaan anggaran. Hal ini untuk melihat apakah penggunaan 
dana Kartu Prakerja manfaatnya lebih efektif hasilnya, jika dibandingkan dana yang sama 
diberikan pada program lain. 

Radja mencontohkan, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun per tahun, jika diberikan merata 
ke 34 provinsi di Indonesia untuk mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK), maka setiap 
provinsi akan memperoleh dana sebesar Rp 588,2 miliar setiap tahunnya untuk mengembangkan 
BLK berkualitas. 

"Artinya, dalam 3 tahun mendatang dapat diharapkan terjadi peningkatan pekerja di seluruh 
Indonesia, bahkan siap bersaing dengan kualifikasi terbaik. Bukankah hal ini jauh lebih efektif 
dan dapat dipertanggungjawabkan pendanaannya?" ujar Radja. 

Berdasarkan 4 permasalahan serius di atas, Radja mengusulkan agar Kemenko Perekonomian 
segera melakukan perhitungan komprehensif terkait efektivitas penggunaan dana program Kartu  
Prakerja  . Salah satunya, kata dia, dengan melakukan public sector comparator. 
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Judul Kemnaker: Komitmen BLK Komunitas, Tingkatkan Kompetensi SDM 
Indonesia 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, 
mengembangkan, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia 
melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karenanya, pengajuan proposal BLK 
Komunitas harus menyertakan potensi dunia usaha dan industri setempat sehingga pembukaan 
kejuruan BLK Komunitas selaras dengan peluang yang ada 

positive - Ahmad Maftuchan (Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa) Kehadiran BLK 
Komunitas hampir di seluruh wilayah Indonesia telah mendekatkan akses masyarakat kepada 
program peningkatan keterampilan mumpuni yang dapat membantu memperbaiki standar hidup 
mereka 

neutral - Hendro Wibowo (Direktur PT AAulti Indocitra Tbk) Secara khusus, program di BLK 
Komunitas Kabupaten Karawang memberikan banyak alternatif program yang dapat 
menghasilkan SDM yang kompeten 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggelar rembuk nasional vokasi dan 
kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, 
Jawa Barat, Selasa (8/6/2021). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, 
acara tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Kemnaker dalam peningkatan peran dan 
mutu  BLK Komunitas. 
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KEMNAKER: KOMITMEN BLK KOMUNITAS, TINGKATKAN KOMPETENSI SDM 
INDONESIA 

- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggelar rembuk nasional vokasi dan 
kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, 
Jawa Barat, Selasa (8/6/2021). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, 
acara tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Kemnaker dalam peningkatan peran dan 
mutu BLK Komunitas. 

"Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, mengembangkan, serta meningkatkan kompetensi 
sumber daya manusia (SDM) di Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan 
BLK Komunitas," ujar Ida dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu 
(5/6/2021). 

Untuk menjamin manfaat dan keberlanjutan program pelatihan, kata Ida, program pelatihan BLK 
Komunitas dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap peluang dan potensi, 
serta kreatif dan inovatif. Selain itu, BLK Komunitas juga diharapkan dapat memperluas jejaring 
kerja sama dengan sektor industri. 

"Karenanya, pengajuan proposal BLK Komunitas harus menyertakan potensi dunia usaha dan 
industri setempat sehingga pembukaan kejuruan BLK Komunitas selaras dengan peluang yang 
ada," kata Ida. 

Langkah Kemaker itu mendapat dukungan dari lembaga riset dan analisis kebijakan publik The 
Prakarsa. Lembaga ini telah melakukan riset independen terkait peran serta mutu BLK dan BLK 
Komunitas di Indonesia. 

Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa Ahmad Maftuchan, mengungkapkan, peran BLK 
Komunitas dinilai sangat strategis dalam memastikan ketersediaan tenaga kerja berkualitas 
melalui pelatihan vokasi. Senada dengan Ida, Maftuchan juga berpendapat bahwa akselerasi 
keterampilan angkatan kerja masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 

"Kehadiran BLK Komunitas hampir di seluruh wilayah Indonesia telah mendekatkan akses 
masyarakat kepada program peningkatan keterampilan mumpuni yang dapat membantu 
memperbaiki standar hidup mereka," jelas Maftuchan. 

Sementara itu, peran positif BLK Komunitas itu dirasakan oleh pengelola dan peserta pelatihan 
BLK Komunitas. Salah satunya, Hendro Wibowo yang merupakan Pimpinan BLK Komunitas 
Attaubah, Pondok Pesantren Kaum, Karawang, Jawa Barat. Menurut Hendro, di tengah kerasnya 
persaingan usia kerja yang mengutamakan kompetensi dalam segala bidang, BLK Komunitas 
telah menjadi solusi bagi warga yang ingin meningkatkan kompetensinya. 

"Secara khusus, program di BLK Komunitas Kabupaten Karawang memberikan banyak alternatif 
program yang dapat menghasilkan SDM yang kompeten," kata Hendro. 

Segmentasi usia produktif yang mengikuti pelatihan, jelas Hendro, juga memberikan banyak 
kesempatan bagi peserta. Dengan begitu, peserta dalam memilih output sesuai dengan 
kompetensinya. Selain itu, kata Hendro, BLK juga memiliki ujian kompetensi dengan sistem data 
yang baik. Hal ini membuat pengelola BLK Komunitas dapat memantau para alumni yang kembali 
ke masyarakat serta tersebar di beberapa lapangan usaha dan kerja. 
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Judul Tingkatkan Mutu BLK Komunitas, Kemnaker Siap Gelar Rembuk 
Nasional 

Nama Media suara.com 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/06/06/085645/tingkatkan-mutu-
blk-komunitas-kemnaker-siap-gelar-rembuk-nasional 

Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-06-06 08:56:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, 
mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia ( SDM ) di Indonesia 
melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karenanya, dalam setiap pengajuan Proposal 
BLK Komunitas, harus menyertakan potensi dunia usaha dan dunia industry setempat, agar 
kejuruan BLK Komunitas yang dibuka, selaras dengan peluang yang ada 

neutral - Ahmad Maftuchan (Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa) Kehadiran BLK 
Komunitas, hampir di seluruh wilayah Indonesia, telah mendekatkan akses masyarakat dalam 
meningkatkan keterampilan mumpuni, yang mampu mengakses kerja layak sehingga dapat 
memperbaiki standar hidup yang lebih baik 

positive - Ahmad Maftuchan (Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa) The Prakarsa 
mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peran dan mutu BLK 
Komunitas . Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan 
peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggelar Rembuk Nasional Vokasi dan 
Kewirausahaan  BLK Komunitas  di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 
Selasa, (8/6/2021). Ini bentuk komitmen Kemnaker dalam meningkatkan peran dan mutu BLK 
Komunitas. 
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TINGKATKAN MUTU BLK KOMUNITAS, KEMNAKER SIAP GELAR REMBUK NASIONAL 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggelar Rembuk Nasional Vokasi dan 
Kewirausahaan BLK Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 
Selasa, (8/6/2021). Ini bentuk komitmen Kemnaker dalam meningkatkan peran dan mutu BLK 
Komunitas. 

"Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi 
sumberdaya manusia (SDM) di Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK 
Komunitas," tutur Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah di Jakarta pada Sabtu 
(5/6/2021). 

Ida menjelaskan, program pelatihan BLK Komunitas akan dibuat relevan dengan kebutuhan 
pasar kerja, tanggap peluang dan potensi, kreatif dan inovatif serta memperbanyak kerja sama 
dengan sektor industri. Ini untuk menjamin manfaat dan keberlanjutan pelatihan tersebut. 

"Karenanya, dalam setiap pengajuan Proposal BLK Komunitas, harus menyertakan potensi dunia 
usaha dan dunia industry setempat, agar kejuruan BLK Komunitas yang dibuka, selaras dengan 
peluang yang ada,"kata Menaker Ida. 

Sementara, Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa Ahmad Maftuchan menjelaskan, peran BLK 
Komunitas dinilai sangat strategis dalam memastikan tersedianya tenaga kerja berkualitas 
melalui pelatihan vokasi. The Prakarsa adalah Lembaga Riset dan Analisis Kebijakan Publik yang 
telah melakukan riset independen terkait peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas di Indonesia. 

"Kehadiran BLK Komunitas, hampir di seluruh wilayah Indonesia, telah mendekatkan akses 
masyarakat dalam meningkatkan keterampilan mumpuni, yang mampu mengakses kerja layak 
sehingga dapat memperbaiki standar hidup yang lebih baik," ungkap Maftuchan. 

Dikatakan Maftuchan, akselerasi keterampilan angkatan kerja masyarakat itu, harus sesuai 
dengan kebutuhan pasar kerja. 

"The Prakarsa mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peran dan 
mutu BLK Komunitas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah dengan 
meningkatkan peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas," imbuhnya. 

Peran positif BLK Komunitas sudah terbukti manfaatnya. Seperti yang disampaikan oleh Pimpinan 
BLK Komunitas Attaubah, Pondok Pesantren Kaum, Karawang, Jawa Barat, Hendro Wibowo. 
Menurut Hendro, di tengah kerasnya persaingan usia kerja yang mengutamakan Kompetensi 
dalam segala bidang, BLK Komunitas telah menjadi solusi bagi warga yang ingin meningkatkan 
kompetensinya. 
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Judul Generasi Muda Berkeahlian Baru 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Tantangan Dunia Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis Dewi Andriani 

Tanggal 2021-06-06 05:48:00 

Ukuran 525x287mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 459.375.000 

News Value Rp 1.378.125.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian) PIDI 4.0 mengusung visi solusi 
satu atap penerapan industri 4.0 di Indonesia, dan Jendela Indonesia 4.0 untuk dunia, yang 
dijalankan dengan konsep kemitraan dan kerja sama pemanfaatan antara pemerintah dan 
swasta 

neutral - Arus Gunawan (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) 
Kemenperin) Untuk mendapatkan SDM yang unggul, kami membuka Jalur Penerimaan 
Mahasiswa Vokasi (Jarvis) sebagai langkah awal mencetak SDM industri yang kompeten dan 
adaptif dengan industi 4.0 

positive - Arus Gunawan (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) 
Kemenperin) Kurikulum pendidikan vokasi ini disusun bersama dengan industri sehingga 
diharapkan nantinya bisa langsung diserap oleh industri tanpa proses adjustment yang lama. Hal 
ini terkait pula dengan program link and match yang akan menjembatani antara kompetensi 
tenaga keja dengan kebutuhan industi 

neutral - Arus Gunawan (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) 
Kemenperin) Kami juga ada kerja sama internasional dengan sejumlah lembaga di berbagai 
negara yang berhasil menerapkan pendidikan vokasi, seperti di Jerman, Belanda, Swiss, 
Singapura, Kanada, dan Australia 

positive - Anwar Sanusi (Kepala Dinas Pendidikan Kaltim) Tinjau ulang seluruh metode 
pembelajaran yang saat ini dijalankan, karena dunia terus mengalami perubahan. Metode dan 
proses pembelajaran pun harus mengikuti perkembangan teknologi dan era industri 4.0 

positive - Anwar Sanusi (Kepala Dinas Pendidikan Kaltim) Perguruan tinggi vokasi ini harus 
mampu mewujudkan link and match antara para lulusannya dengan dunia usaha dan industri, 
sehingga tercipta relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan industri 

positive - McKinsey (konsultan manajemen global) Ini jelas menjadi tantangan sehingga 
diperlukan upaya dari setiap lulusan perguruan tinggi vokasi untuk meningkatkan kemampuan 
kreativitas dan inovasinya, di samping yang didapatkan dari universitas. Jangan sampai begitu 
selesai kuliah, keahliannya sudah tidak cocok lagi dengan permintaan dan kebutuhan industri 
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negative - McKinsey (konsultan manajemen global) Ini berbahaya jika tidak dapat diatasi dengan 
baik 

negative - McKinsey (konsultan manajemen global) Pendidikan vokasi itu jangan hanya 
mengajarkan hal-hal teknis, tetapi bagaimana dapat mempersiapkan kemampuan untuk terus 
mau menjadi pembelajar dan terus mengembangkan diri. Sebab, jika hanya mengajari hal teknis, 
maka dalam 5-10 tahun akan useless 

neutral - McKinsey (konsultan manajemen global) Pendidikan vokasi jangan hanya 
mempersiapkan lulusan untuk berkompetisi hari ini saja, tetapi harus mencetak lulusan yang 
dapat berkompetisi untuk masa mendatang, bahkan hingga 10 tahun ke depan 

 

Ringkasan 

Perkembangan dunia industri terus mengarah pada pencapaian efisiensi tertingginya berkat 
digitalisasi. Konsekuensinya, dunia ketenagakerjaan pun harus beradaptasi cepat untuk 
memenuhi berbagai keahlian baru yang relevan dengan kebutuhan industri dewasa ini. 
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, saat ini tantangan 
dunia ketenagakerjaan sangat bervariasi sehingga pendidikan vokasi harus dapat 
bertransformasi, serta lebih mempertajam kemampuan dan keterampilan para mahasiswanya 
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

 

GENERASI MUDA BERKEAHLIAN BARU 

Perkembangan dunia industri terus mengarah pada pencapaian efisiensi tertingginya berkat 
digitalisasi. Konsekuensinya, dunia ketenagakerjaan pun harus beradaptasi cepat untuk 
memenuhi berbagai keahlian baru yang relevan dengan kebutuhan industri dewasa ini. 

DEWI ANDRIANI dewi. andrioni@bisnis. com 

Tantangan untuk menyiapkan sumber daya pekerja terampil yang siap bersaing di era industri 
baru ini kian tidak mudah. Pasalnya, ada banyak keahlian lama yang sudah tak relevan, dan 
menuntut berbagai keterampilan baru yang lebih maju sesuai dengan dinamika industri. 

Namun, upaya mencetak sumber daya berkeahlian spesifik tersebut rupanya masih sulit untuk 
diwujudkan di tengah pergeseran sektor industri yang semuanya mengarah pada era revolusi 
industri 4.0. 

Masalah tidak adanya kesesuaian antara sumber daya lulusan perguruan tinggi dengan 
kebutuhan industri, kurangnya daya tarik pendidikan vokasi, hingga perkembangan industri yang 
melaju sangat cepat, membuat upaya pemenuhan kebutuhan teradap sumber daya pekerja 
berkeahlian baru itu masih jauh dari harapan. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, implementasi industri 4.0 
dalam penerapannya tidak lepas dari keahlian tenaga kerja. Untuk itu, Kemenperin terus 
mendorong peningkatan kualitas SDM industri melalui pembaharuan keterampilan (re-skilling) 
dan peningkatan keterampilan (up-skilling), salah satunya dengan mendirikan pusat inovasi 
digital industri 4.0 (PIDI 4.0) yang akan beroperasi pada September 2021. 

Pusat inovasi ini, akan dikembangkan menjadi pusat pembelajaran manufaktur digital yang 
membantu perusahaan mengembangkan operasi, desain, dan produktivitas di seluruh rantai 
nilai. "PIDI 4.0 mengusung visi solusi satu atap penerapan industri 4.0 di Indonesia, dan Jendela 
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Indonesia 4.0 untuk dunia, yang dijalankan dengan konsep kemitraan dan kerja sama 
pemanfaatan antara pemerintah dan swasta," ujar Menperin. 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Arus 
Gunawan mengakui bahwa hingga saat ini implementasi industri 4.0 di Indonesia masih jauh 
panggang dari api. Pasalnya, tingkat adopsi industi 4.0 masih sangat rendah yakni hanya 21% 
dari total industri. Sementara 79% di antaranya masih dalam tahap uji coba tanpa melakukan 
up-skill. 

PIDI 4.0 dinilai sangat penting untuk mengembangkan SDM industri sekaligus merevitalisasi 
sektor manufaktur, serta sebagai upaya untuk mengakselerasi pencapaian visi Indonesia menjadi 
10 besar ekonomi di dunia. 

Arus menjelaskan, PIDI 4.0 menjalankan fungsi untuk lima pilar layanan. Pertama, show case 
center sebagai tempat untuk melihat dan merasakan langsung penerapan dan proses 
transformasi industri 4.0. Kedua, tempat untuk membangun keahlian industri 4.0 mulai dari level 
eksekutif puncak sampai operator di lapangan dengan target up-skiling sebanyak 400.000 tenaga 
kerja untuk 4.000 perusahaan. 

Ketiga, sebagai ekosistem untuk industri 4.0 untuk membangun jejaring stakeholder industri 4.0 
yang saling mendukung dengan target sekitar 100-200 mitra yang tergabung dalam 5 tahun. 

Keempat, sebagai delivery center yang bertujuan mendampingi perusahaan dalam mengadopsi 
teknologi di industri 4.0. Terakhir, sebagai innovation center yang bertujuan untuk memfasilitasi 
jaringan riset terapan antara perusahaan dan lembaga riset. 

Arus menambahkan, Kemenperin juga terus mendorong pengembangan pendidikan vokasi 
berbasis kompetensi yang menerapkan sistem teori dan praktik. Pendidikan vokasi mengacu 
pada keahlian terapan tertentu, dengan porsi praktik lebih besar dibandingkan dengan teori. Hal 
itu, diharapkan agar lulusan vokasi siap bekerja di industri. 

Selain itu, Kemenperin membangun 10 politeknik dan dua akademi komunitas yang 
menyelenggarakan program pendidikan vokasi, guna memenuhi kebutuhan sektor industri. 
"Untuk mendapatkan SDM yang unggul, kami membuka Jalur Penerimaan Mahasiswa Vokasi 
(Jarvis) sebagai langkah awal mencetak SDM industri yang kompeten dan adaptif dengan industi 
4.0," tuturnya. 

Pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem pendidikan 
melalui Jarvis sehingga lebih adaptif dengan kondisi dan tantangan ke depannya yang terus 
berubah. 

"Kurikulum pendidikan vokasi ini disusun bersama dengan industri sehingga diharapkan nantinya 
bisa langsung diserap oleh industri tanpa proses adjustment yang lama. Hal ini terkait pula 
dengan program link and match yang akan menjembatani antara kompetensi tenaga keja dengan 
kebutuhan industi," ujarnya. 

Untuk mendukung kegiatan pembelajaran, setiap kampus juga dilengkapi dengan berbagai 
peralatan, termasuk laboratorium, workshop berstandar industri, dan pabrik di dalam sekolah 
yang memadai. Ada juga lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi 

"Kami juga ada kerja sama internasional dengan sejumlah lembaga di berbagai negara yang 
berhasil menerapkan pendidikan vokasi, seperti di Jerman, Belanda, Swiss, Singapura, Kanada, 
dan Australia," tuturnya. 
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MENINJAU METODE 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, saat ini tantangan 
dunia ketenagakerjaan sangat bervariasi sehingga pendidikan vokasi harus dapat 
bertransformasi, serta lebih mempertajam kemampuan dan keterampilan para mahasiswanya 
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

"Tinjau ulang seluruh metode pembelajaran yang saat ini dijalankan, karena dunia terus 
mengalami perubahan. Metode dan proses pembelajaran pun harus mengikuti perkembangan 
teknologi dan era industri 4.0" terangnya. 

Menurutnya, pendidikan vokasi berbeda dibandingkan dengan pendidikan lainnya sehingga para 
mahasiswa harus betul-betul dilibatkan di dalam dunia nyata. Jadi, diperlukan praktik magang 
baik di instansi pemerintah atau sektor swasta untuk mengasah ketajaman, terutama 
keterampilan yang disesuaikan dengan teori. 

"Perguruan tinggi vokasi ini harus mampu mewujudkan link and match antara para lulusannya 
dengan dunia usaha dan industri, sehingga tercipta relevansi antara program pendidikan dengan 
kebutuhan industri," ujarnya. 

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja Haiyani Rumondang mengatakan, perkembangan teknologi dan otomatisasi 
di era industri 4.0 saat ini menimbulkan potensi disrupsi dan menciptakan jenis pekerjaan baru. 

Kondisi ini bisa membentuk permintaan tenaga kerja di sektor industri yang sama sekali berbeda 
dengan keterampilan para lulusan perguruan tinggi. Apalagi diakui nya bahwa saat ini terjadi 
mismatch antara kebutuhan industri dengan ketersediaan pekerja berkeahlian baru tersebut. 

Berdasarkan studi dari konsultan manajemen global asal Amerika Serikat, McKinsey, diperkirakan 
27 juta pekerjaan akan hilang di Indonesia, dan akan muncul 47 juta pekerjaan baru. Bahkan 
sebanyak 30% pekerjaan di dunia akan digantikan dengan mesin. 

"Ini jelas menjadi tantangan sehingga diperlukan upaya dari setiap lulusan perguruan tinggi 
vokasi untuk meningkatkan kemampuan kreativitas dan inovasinya, di samping yang didapatkan 
dari universitas. Jangan sampai begitu selesai kuliah, keahliannya sudah tidak cocok lagi dengan 
permintaan dan kebutuhan industri," tegasnya. 

Menurutnya, bagaimana pun Indonesia masih akan membutuhkan lebih banyak pekerja 
berketerampilan menengah tinggi. Jika SDM dan tenaga kerja di Indonesia tidak 
mengembangkan kemampuannya, maka akan sulit bersaing. Di sisi lain, pasar tenaga kerja yang 
aktif ini harus didukung regulasi yang membuka ruang adanya kecocokan dan kemudahan antara 
suply and demand. 

MENGUKUR MANFAAT 

Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali melihat bahwa mayoritas 
pendidikan vokasi di Indonesia masih terkait dengan bidang-bidang ilmu yang justru dapat 
menimbulkan useless generation. 

Artinya, lanjut dia, bidang ilmu yang dipelajari tersebut mungkin saja ke depannya sudah tidak 
terpakai lagi karena digantikan oleh kemajuan teknologi. "Ini berbahaya jika tidak dapat diatasi 
dengan baik," tuturnya. 

Menurutnya, kebutuhan industri terus mengalami pergantian dan perubahan setiap 5-10 tahun. 
Misalnya, ketika seseorang menempuh pendidikan vokasi selama 3 tahun, maka ilmunya 
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kemungkinan hanya bisa dipakai dalam 7 tahun ke depan. Setelah itu, jika tidak adaptif terhadap 
perubahan dan tidak mau belajar lagi, maka ilmu yang dimilikinya berpotensi tidak lagi bisa 
digunakan. 

"Pendidikan vokasi itu jangan hanya mengajarkan hal-hal teknis, tetapi bagaimana dapat 
mempersiapkan kemampuan untuk terus mau menjadi pembelajar dan terus mengembangkan 
diri. Sebab, jika hanya mengajari hal teknis, maka dalam 5-10 tahun akan useless," ujarnya. 

Apalagi, katanya, era industri 4.0 di mana perkembangan teknologi begitu cepat dan dapat 
menggantikan peran manusia, maka yang dibutuhkan bukan hanya hard skill semata, tetapi soft 
skill dan kemampuan manajemen. Keinginan untuk terus belajar dan mampu beradaptasi dengan 
mengembangkan satu keahlian ke keahlian lain. 

Untuk berkompetisi di dunia baru, ujarnya, membutuhkan sumber daya manusia, teknologi, 
metode, serta sistem dan proses yang semuanya berbeda, sehingga harus dapat terus mengikuti 
semua perubahan tersebut. 

"Pendidikan vokasi jangan hanya mempersiapkan lulusan untuk berkompetisi hari ini saja, tetapi 
harus mencetak lulusan yang dapat berkompetisi untuk masa mendatang, bahkan hingga 10 
tahun ke depan," tegasnya. 

Founder Rumah Perubahan ini menilai langkah pemerintah untuk mendorong link and match 
antara kebutuhan industri dengan lulusan perguruan tinggi sudah cukup baik, tetapi masih perlu 
ditingkatkan. 

Menurutnya, pemerintah perlu mempersiapkan dan membangun ekosistem yang kondusif antara 
pendidikan dan dunia usaha dan industri sehingga mampu menjawab tantangan dalam mencetak 
SDM yang berkeahlian, sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri 4.0.0 
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Judul Pemulangan Pekerja Migran Diminta Bertahap 

Nama Media Media Indonesia 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis ANT 

Tanggal 2021-06-06 05:40:00 

Ukuran 364x63mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 43.680.000 

News Value Rp 131.040.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Wiku Adisasmito (ketua tim pakar gugus penanganan covid-19) Khusus para deportan, 
pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi dengan pemerintah Malaysia agar pemulangan 
dilakukan secara bertahap sesuai dengan besarnya risiko kesehatan 

neutral - Wiku Adisasmito (ketua tim pakar gugus penanganan covid-19) Hal ini akan segera 
dirangkum dalam surat edaran terbaru 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Langkah Kemenaker selanjutnya adalah 
berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dan pemerintah daerah, setelah 
mendapatkan informasi valid terkait dengan data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu 
dan daerah asal PMI 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Langkah Kemenaker selanjutnya adalah 
berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dan pemerintah daerah, setelah 
mendapatkan informasi valid terkait dengan data jumlah PMI yang akan pulang, termasuk waktu 
dan daerah asal PMI. 

 

Ringkasan 

Perwakilan RI di Malaysia menyiapkan rencana kontingensi untuk menjamin kelancaran 
kepulangan ribuan WNI dan para pekerja migran ke Tanah Air. Penyiapan langkah itu sekaligus 
untuk mencegah importasi kasus covid-19 dari Malaysia yang saat ini tengah mengalami lonjakan 
kasus. Negara itu bahkan sejak 1 Juni lalu sudah menutup total (lockdown) perbatasan negara. 

 

PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN DIMINTA BERTAHAP 

PERWAKILAN RI di Malaysia menyiapkan rencana kontingensi untuk menjamin kelancaran 
kepulangan ribuan WNI dan para pekerja migran ke Tanah Air. 
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Penyiapan langkah itu sekaligus untuk mencegah importasi kasus covid-19 dari Malaysia yang 
saat ini tengah mengalami lonjakan kasus. Negara itu bahkan sejak 1 Juni lalu sudah menutup 
total (lockdown) perbatasan negara. 

"Khusus para deportan, pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi dengan pemerintah 
Malaysia agar pemulangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan besarnya risiko kesehatan," 
kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulisnya, 
kemarin. Hingga saat ini, sambungnya, pemerintah Indonesia masih mewajibkan proses 
karantina bagi warga yang keluar-masuk Indonesia. Hal itu dilakukan demi mencegah importasi 
kasus yang dibawa pelaku perjalanan internasional. 

Bahkan, pemerintah Indonesia tengah berencana menetapkan perpanjangan karantina bagi 
yang akan masuk ke Indonesia dari negara-negara dengan kasus covid-19 yang tinggi. Saat ini, 
karantina ditetapkan selama 5x24 jam dan dapat ditingkatkan menjadi 14x24 jam dari pelaku 
perjalanan yang datang dari negara dengan krisis covid-19. 

"Hal ini akan segera dirangkum dalam surat edaran terbaru," pungkas Wiku. 

Dalam rapat kerja dengan DPR pada Rabu (2/6), Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengaku belum memperoleh data dari perwakilan 
RI perihal jumlah pasti pekerja migran yang akan dipulangkan tersebut. Sebagian besar dari 
mereka ialah para pekerja migran yang tak berdokumen. 

Namun, hasil koordinasi Atase Ketenagakerjaan RI dengan pemerintah Malaysia, diinformasikan 
saat ini ada sekitar 7.300 tenaga kerja Indonesia bermasalah yang berada di Depo Tahanan 
Imigrasi negara itu. Mereka akan dipulangkan pada Juni-Juli ini. 

"Langkah Kemenaker selanjutnya adalah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait 
dan pemerintah daerah, setelah mendapatkan informasi valid terkait dengan data jumlah PMI 
yang akan pulang, termasuk waktu dan daerah asal PMI." katanya. 

Dalam proses pemulangan tersebut, akan diprioritaskan pemulangan pekerja migran yang masuk 
kategori rentan, seperti orang tua, ibu hamil, dan anak-anak yang berada di tahanan. 
(Fer/Mir/Ant/E-2) 

 

 



 

90 

 

 



 

91 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, 
mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, melalui pelatihan di BLK 
dan BLK Komunitas 

neutral - Ah Maftuchan (Direktur Eksekutif Prakarsa) Kehadiran BLK Komunitas, hampir di seluruh 
wilayah Indonesia, telah mendekatkan akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi sehingga 
dapat meningkatkan keterampilan dan mampu mengakses kerja layak sehingga dapat 
memperbaiki standar hidup yang lebih baik 

positive - Ah Maftuchan (Direktur Eksekutif Prakarsa) Salah satu langkah konkret yang dilakukan 
pemerintah adalah dengan meningkatkan peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas 

neutral - Hendro Wibowo (Direktur PT AAulti Indocitra Tbk) Secara khusus bagi BLK Komunitas 
di kabupaten Karawang program ini memberikan banyak alternatif menciptakan Sumber Daya 
Manusia yang kompeten. Segmentasi usia produktif yang mengikuti pelatihan juga memberikan 
banyak kesempatan para peserta dalam memilih ingin menjadi apa setelah mengikuti program 
pelatihan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen meningkatkan peran dan mutu BLK 
Komunitas. Salah satu di antaranya dengan menghelat Rembuk Nasional Vokasi dan 
Kewirausahaan BLK Komunitas, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat, Selasa 
8 Juni 2021 mendatang. 
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IDA FAUZIYAH: KEMNAKER KOMITMEN TINGKATKAN PERAN DAN MUTU BLK 
KOMUNITAS 

JAKARTA  -  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)  berkomitmen meningkatkan peran dan 
mutu BLK Komunitas. Salah satu di antaranya dengan menghelat Rembuk Nasional Vokasi dan 
Kewirausahaan BLK Komunitas, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat, Selasa 
8 Juni 2021 mendatang. 

"Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi 
sumberdaya manusia, melalui pelatihan di BLK dan BLK Komunitas," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Sabtu, (5/6/2021). 

Menaker juga menjelaskan, untuk menjamin manfaat dan keberlanjutan program pelatihan, 
maka program pelatihan BLK Komunitas dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, 
tanggap peluang dan potensi, kreatif dan inovatif, serta memperbanyak jejaring kerja sama 
dengan sektor industri. Karenanya, dalam setiap pengajuan Proposal BLK Komunitas, harus 
menyertakan potensi dunia usaha dan dunia industri setempat agar kejuruan BLK Komunitas 
yang dibuka selaras dengan peluang yang ada. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan, mengungkapkan, peran Balai 
Latihan Kerja (BLK) Komunitas sangat strategis perannya dalam memastikan tersedianya tenaga 
kerja berkualitas melalui pelatihan vokasi. The Prakarsa adalah Lembaga Riset dan Analisis 
Kebijakan Publik yang telah melakukan riset independen terkait peran dan mutu BLK dan BLK 
Komunitas di Indonesia. 

"Kehadiran BLK Komunitas, hampir di seluruh wilayah Indonesia, telah mendekatkan akses 
masyarakat terhadap pelatihan vokasi sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan mampu 
mengakses kerja layak sehingga dapat memperbaiki standar hidup yang lebih baik," ungkap 
Maftuchan, Sabtu (5/6/2021). 

Dikatakan Maftuchan, akselerasi peningkatan keterampilan angkatan kerja harus sesuai dengan 
kebutuhan pasar kerja. "Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah dengan 
meningkatkan peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas," imbuhnya. 

Karenanya, The Prakarsa mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan 
peran dan mutu BLK Komunitas, di antaranya dengan menghelat Rembuk Nasional Vokasi dan 
Kewirausahaan BLK Komunitas, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat, Selasa 
8 Juni 2021 mendatang. 

Peran positif BLK Komunitas juga dirasakan oleh pengelola dan peserta pelatihan BLK Komunitas 
menjadi solusi alternatif bagi peningkatan keterampilan dan poduktivitas masyarakat seperti 
disampaikan oleh Pimpinan BLK Komunitas Attaubah, Pondok Pesantren Kaum, Karawang, Jawa 
Barat, Hendro Wibowo. 

Menurut Hendro, di tengah kerasnya persaingan usia kerja yang mengutamakan Kompetensi 
dalam segala bidang, BLK Komunitas telah menjadi solusi bagi warga yang ingin meningkatkan 
kompetensinya. "Secara khusus bagi BLK Komunitas di kabupaten Karawang program ini 
memberikan banyak alternatif menciptakan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Segmentasi 
usia produktif yang mengikuti pelatihan juga memberikan banyak kesempatan para peserta 
dalam memilih ingin menjadi apa setelah mengikuti program pelatihan," papar Hendro. 

Selain itu, kata Hendro, ujian kompetensi yang diselenggarakan BLK Komunitas, dengan sistem 
data yang baik, membuat Pengelola BLK Komunitas dapat memantau para Alumni BLK komunitas 
yang kembali ke masyarakat dan tersebar di beberapa lapangan usaha dan lapangan kerja. (cip). 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen dalam meningkatkan peran dan mutu 
Balai Latuhan Kerja (BLK) Komunitas, di antaranya dengan menghelat Rembuk Nasional Vokasi 
dan Kewirausahaan BLK Komunitas, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, 
Selasa, 8 Juni 2021 mendatang. Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 
Fauziyah. Dia mengatakan Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, mengembangkan, dan 
meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia melalui pelatihan yang 
diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas," ujarnya di Jakarta, Sabtu (5/6/2021). 

 

KEMNAKER: BLK KOMUNITAS TINGKATKAN KOMPETENSI SDM INDONESIA 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen dalam meningkatkan peran 
dan mutu Balai Latuhan Kerja (BLK) Komunitas, di antaranya dengan menghelat Rembuk 
Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas, di Pondok Pesantren Cipasung, 
Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, 8 Juni 2021 mendatang. 

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Dia mengatakan 
Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi 
Sumber Daya Manusia Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK 
Komunitas," ujarnya di Jakarta, Sabtu (5/6/2021). 

Menaker Ida menjelaskan, untuk menjamin manfaat dan keberlanjutan program pelatihan, maka 
program pelatihan BLK Komunitas dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap 
peluang dan potensi, kreatif dan inovatif serta memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor 
industri. 

"Karenanya, dalam setiap pengajuan Proposal BLK Komunitas, harus menyertakan potensi dunia 
usaha dan dunia industry setempat, agar kejuruan BLK Komunitas yang dibuka, selaras dengan 
peluang yang ada," katanya. 
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Sementara itu Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa Ahmad Maftuchan mengungkapkan, 
peran BLK Komunitas dinilai sangat strategis dalam memastikan tersedianya tenaga kerja 
berkualitas melalui pelatihan vokasi. Menurutnya, The Prakarsa adalah Lembaga Riset dan 
Analisis Kebijakan Publik yang telah melakukan riset independen terkait peran dan mutu BLK dan 
BLK Komunitas di Indonesia. 

"Kehadiran BLK Komunitas, hampir di seluruh wilayah Indonesia, telah mendekatkan akses 
masyarakat dalam meningkatkan keterampilan mumpuni, yang mampu mengakses kerja layak 
sehingga dapat memperbaiki standar hidup yang lebih baik," ucapnya. 

Akselerasi keterampilan angkatan kerja masyarakat, kata Maftuchan, harus sesuai dengan 
kebutuhan pasar kerja. "The Prakarsa mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam 
meningkatkan peran dan mutu BLK Komunitas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan 
pemerintah adalah dengan meningkatkan peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas," katanya. 

Peran positif BLK Komunitas juga dirasakan oleh pengelola dan peserta pelatihan BLK Komunitas. 
Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan BLK Komunitas Attaubah, Pondok Pesantren Kaum, 
Karawang, Jawa Barat, Hendro Wibowo. Menurutnya, di tengah kerasnya persaingan usia kerja 
yang mengutamakan Kompetensi dalam segala bidang, BLK Komunitas telah menjadi solusi bagi 
warga yang ingin meningkatkan kompetensinya. 

"Secara khusus bagi BLK Komunitas di Kabupaten Karawang program ini memberikan banyak 
alternatif menciptakan SD M yang kompeten. Segmentasi usia produktif yang mengikuti 
pelatihan juga memberikan banyak kesempatan para peserta dalam memilih ingin menjadi apa 
setelah mengikuti program pelatihan," tutur Hendro. 

Selain itu, kata dia, ujian kompetensi yang diselenggarakan BLK Komunitas, dengan sistem data 
yang baik, membuat Pengelola BLK Komunitas dapat memantau para Alumni BLK komunitas 
yang kembali ke masyarakat dan tersebar di beberapa lapangan usaha dan lapangan kerja. CM 
(ars). 
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Ringkasan 

Dalam rangka meningkatkan peran dan mutu BLK Komunitas, Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) menggelar Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas. Adapun 
kegiatan tersebut akan berlangsung di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya pada 8 Juni 
2021 mendatang. 

 

TINGKATKAN MUTU BLK KOMUNITAS, KEMNAKER AKAN GELAR REMBUK 
NASIONAL 

Dalam rangka meningkatkan peran dan mutu BLK Komunitas, Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) menggelar Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas. Adapun 
kegiatan tersebut akan berlangsung di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya pada 8 Juni 
2021 mendatang. 

"Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi 
sumber daya manusia (SDM) di Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan 
BLK Komunitas," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan 
tertulis, Sabtu (5/6/2021) Ida menjelaskan program pelatihan ini akan disesuaikan dengan 
kebutuhan pasar kerja demi menjamin manfaat serta keberlangsungannya. Selain itu, program 
pelatihan BLK Komunitas juga akan melihat peluang dan potensi yang ada, serta memperbanyak 
jejaring kerja sama dengan sektor industri. 

"Karenanya, dalam setiap pengajuan proposal BLK Komunitas, harus menyertakan potensi dunia 
usaha dan dunia industri setempat, agar kejuruan BLK Komunitas yang dibuka, selaras dengan 
peluang yang ada," katanya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Analisis Kebijakan Publik The Prakarsa 
Ahmad Maftuchan menilai BLK Komunitas punya peranan strategis dalam memastikan 
ketersediaan tenaga kerja berkualitas melalui pelatihan vokasi. 
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"Kehadiran BLK Komunitas, hampir di seluruh wilayah Indonesia, telah mendekatkan akses 
masyarakat dalam meningkatkan keterampilan mumpuni, yang mampu mengakses kerja layak 
sehingga dapat memperbaiki standar hidup yang lebih baik," ujar Maftuchan. 

Diungkapkannya akselerasi keterampilan angkatan kerja masyarakat harus sesuai dengan 
kebutuhan pasar kerja. 

" The Prakarsa mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peran dan 
mutu BLK Komunitas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah dengan 
meningkatkan peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas," terangnya. 

Peran positif BLK Komunitas juga dirasakan oleh pengelola dan peserta pelatihan BLK Komunitas. 
Pimpinan BLK Komunitas Attaubah, Pondok Pesantren Kaum, Karawang, Hendro Wibowo, 
mengatakan seiring dengan semakin ketatnya persaingan dunia kerja, BLK Komunitas menjadi 
solusi bagi warga yang ingin meningkatkan kompetensinya. 

"Secara khusus bagi BLK Komunitas di Kabupaten Karawang program ini memberikan banyak 
alternatif menciptakan SDM yang kompeten. Segmentasi usia produktif yang mengikuti pelatihan 
juga memberikan banyak kesempatan para peserta dalam memilih ingin menjadi apa setelah 
mengikuti program pelatihan," papar Hendro. 

Selain itu, kata Hendro, ujian kompetensi yang diselenggarakan BLK Komunitas dengan sistem 
data yang baik membuat Pengelola BLK Komunitas dapat memantau para alumni BLK komunitas 
yang kembali ke masyarakat dan tersebar di beberapa lapangan usaha dan lapangan kerja. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berkomitmen dalam meningkatkan peran dan mutu 
balai latihan kerja atau BLK Komunitas. Hal itu dilakukan dengan menggelar Rembuk Nasional 
Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa 
Barat, Selasa (8/6) mendatang. 

 

MENAKER IDA FAUZIYAH: BLK KOMUNITAS TINGKATKAN KOMPETENSI SDM 
INDONESIA 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berkomitmen dalam meningkatkan peran 
dan mutu balai latihan kerja atau BLK Komunitas. 

Hal itu dilakukan dengan menggelar Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK 
Komunitas, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat, Selasa (8/6) mendatang. 

"Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi 
sumber daya manusia (SDM) di Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan 
BLK Komunitas," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta, Sabtu (5/6). 

Dia mengatakan untuk menjamin manfaat dan keberlanjutan program pelatihan, maka program 
pelatihan BLK Komunitas dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap peluang 
dan potensi, kreatif dan inovatif, serta memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor 
industri. 

"Oleh karena itu, dalam setiap pengajuan Proposal BLK Komunitas harus menyertakan potensi 
dunia usaha dan dunia industri setempat, agar kejuruan BLK Komunitas yang dibuka selaras 
dengan peluang yang ada," kata Menaker Ida Fauziyah. 
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Sementara itu, Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa Ahmad Maftuchan menilai peran BLK 
Komunitas sangat strategis dalam memastikan tersedianya tenaga kerja berkualitas melalui 
pelatihan vokasi. 

The Prakarsa adalah Lembaga Riset dan Analisis Kebijakan Publik yang telah melakukan riset 
independen terkait peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas di Indonesia. 

"Kehadiran BLK Komunitas hampir di seluruh wilayah Indonesia telah mendekatkan akses 
masyarakat dalam meningkatkan keterampilan mumpuni yang mampu mengakses kerja layak 
sehingga dapat memperbaiki standar hidup yang lebih baik," ungkap Maftuchan. 

Dia mengatakan akselerasi keterampilan angkatan kerja masyarakat itu, harus sesuai dengan 
kebutuhan pasar kerja. 

"The Prakarsa mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peran dan 
mutu BLK Komunitas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah dengan 
meningkatkan peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas," tuturnya. 

Peran positif BLK Komunitas juga dirasakan oleh pengelola dan peserta pelatihan. Seperti 
disampaikan oleh Pimpinan BLK Komunitas Attaubah, Pondok Pesantren Kaum, Karawang, Jawa 
Barat, Hendro Wibowo. 

Menurut Hendro, di tengah kerasnya persaingan usia kerja yang mengutamakan Kompetensi 
dalam segala bidang, BLK Komunitas telah menjadi solusi bagi warga yang ingin meningkatkan 
kompetensinya. 

Secara khusus, bagi BLK Komunitas di Kabupaten Karawang, program ini memberikan banyak 
alternatif menciptakan SDM yang kompeten. 

"Segmentasi usia produktif yang mengikuti pelatihan juga memberikan banyak kesempatan para 
peserta dalam memilih ingin menjadi apa setelah mengikuti program pelatihan," papar Hendro. 

Selain itu, katanya, ujian kompetensi yang diselenggarakan BLK Komunitas, dengan sistem data 
yang baik, membuat pengelola balai latihan itu dapat memantau para Alumni BLK komunitas 
yang kembali ke masyarakat dan tersebar di beberapa lapangan usaha dan lapangan kerja. 

(*/jpnn). 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen dalam meningkatkan peran dan mutu BLK 
Komunitas, di antaranya dengan menghelat Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK 
Komunitas, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat, Selasa 8 Juni 2021 
mendatang. Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. 

 

KEMNAKER: BLK KOMUNITAS TINGKATKAN KOMPETENSI SDM INDONESIA 

Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen dalam meningkatkan peran dan mutu BLK 
Komunitas, di antaranya dengan menghelat Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK 
Komunitas, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat, Selasa 8 Juni 2021 
mendatang. Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. 

"Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi 
sumber daya manusia (SDM) di Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan 
BLK Komunitas," ujar Menaker Ida di Jakarta pada Sabtu (5/6). 

Menaker Ida menjelaskan, untuk menjamin manfaat dan keberlanjutan program pelatihan, maka 
program pelatihan BLK Komunitas dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap 
peluang dan potensi, kreatif dan inovatif, serta memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor 
industri. 

Menaker Ida Fauziyah(c)2021 "Karenanya, dalam setiap pengajuan Proposal BLK Komunitas, 
harus menyertakan potensi dunia usaha dan dunia industry setempat, agar kejuruan BLK 
Komunitas yang dibuka, selaras dengan peluang yang ada,"kata Menaker Ida. 

Sementara, Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa Ahmad Maftuchan, mengungkapkan, peran 
BLK Komunitas dinilai sangat strategis dalam memastikan tersedianya tenaga kerja berkualitas 
melalui pelatihan vokasi. The Prakarsa adalah Lembaga Riset dan Analisis Kebijakan Publik yang 
telah melakukan riset independen terkait peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas di Indonesia. 
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"Kehadiran BLK Komunitas, hampir di seluruh wilayah Indonesia, telah mendekatkan akses 
masyarakat dalam meningkatkan keterampilan mumpuni, yang mampu mengakses kerja layak 
sehingga dapat memperbaiki standar hidup yang lebih baik," ungkap Maftuchan. 

Menaker Ida Fauziyah(c)2021 Dikatakan Maftuchan, akselerasi keterampilan angkatan kerja 
masyarakat itu, harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. "The Prakarsa mendukung upaya 
Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peran dan mutu BLK Komunitas. Salah satu 
langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan peran dan mutu BLK 
dan BLK Komunitas," imbuhnya. 

Peran positif BLK Komunitas juga dirasakan oleh pengelola dan peserta pelatihan BLK Komunitas. 
Seperti disampaikan oleh Pimpinan BLK Komunitas Attaubah, Pondok Pesantren Kaum, 
Karawang, Jawa Barat, Hendro Wibowo. 

Menurut Hendro, di tengah kerasnya persaingan usia kerja yang mengutamakan Kompetensi 
dalam segala bidang, BLK Komunitas telah menjadi solusi bagi warga yang ingin meningkatkan 
kompetensinya. 

"Secara khusus bagi BLK Komunitas di Kabupaten Karawang program ini memberikan banyak 
alternatif menciptakan SD M yang kompeten. Segmentasi usia produktif yang mengikuti 
pelatihan juga memberikan banyak kesempatan para peserta dalam memilih ingin menjadi apa 
setelah mengikuti program pelatihan," papar Hendro. 

Selain itu, kata Hendro, ujian kompetensi yang diselenggarakan BLK Komunitas, dengan sistem 
data yang baik, membuat Pengelola BLK Komunitas dapat memantau para Alumni BLK komunitas 
yang kembali ke masyarakat dan tersebar di beberapa lapangan usaha dan lapangan kerja. 

[hhw]. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen dalam meningkatkan peran dan mutu BLK 
Komunitas, di antaranya dengan menghelat Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK 
Komunitas, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat, Selasa 8 Juni 2021 
mendatang. Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. 

 

KEMNAKER : BLK KOMUNITAS TINGKATKAN KOMPETENSI SDM INDONESIA 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen dalam meningkatkan peran dan mutu BLK 
Komunitas, di antaranya dengan menghelat Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK 
Komunitas, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat, Selasa 8 Juni 2021 
mendatang. Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. 

"Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi 
sumber daya manusia (SDM) di Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan 
BLK Komunitas," ujar Menaker Ida di Jakarta pada Sabtu (5/6/2021). 

Menaker Ida menjelaskan, untuk menjamin manfaat dan keberlanjutan program pelatihan, maka 
program pelatihan BLK Komunitas dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap 
peluang dan potensi, kreatif dan inovatif, serta memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor 
industri. 

"Karenanya, dalam setiap pengajuan Proposal BLK Komunitas, harus menyertakan potensi dunia 
usaha dan dunia industry setempat, agar kejuruan BLK Komunitas yang dibuka, selaras dengan 
peluang yang ada,"kata Menaker Ida. 

Sementara, Eksekutif Direktur Eksekutif The Prakarsa Ahmad Maftuchan, mengungkapkan, peran 
BLK Komunitas dinilai sangat strategis dalam memastikan tersedianya tenaga kerja berkualitas 
melalui pelatihan vokasi. The Prakarsa adalah Lembaga Riset dan Analisis Kebijakan Publik yang 
telah melakukan riset independen terkait peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas di Indonesia. 
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"Kehadiran BLK Komunitas, hampir di seluruh wilayah Indonesia, telah mendekatkan akses 
masyarakat dalam meningkatkan keterampilan mumpuni, yang mampu mengakses kerja layak 
sehingga dapat memperbaiki standar hidup yang lebih baik," ungkap Maftuchan. 

Dikatakan Maftuchan, akselerasi keterampilan angkatan kerja masyarakat itu, harus sesuai 
dengan kebutuhan pasar kerja. " The Prakarsa mendukung upaya Kementerian Ketenagakerjaan 
dalam meningkatkan peran dan mutu BLK Komunitas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan 
pemerintah adalah dengan meningkatkan peran dan mutu BLK dan BLK Komunitas," imbuhnya. 

Peran positif BLK Komunitas juga dirasakan oleh pengelola dan peserta pelatihan BLK Komunitas. 
Seperti disampaikan oleh Pimpinan BLK Komunitas Attaubah, Pondok Pesantren Kaum, 
Karawang, Jawa Barat, Hendro Wibowo. 

Menurut Hendro, di tengah kerasnya persaingan usia kerja yang mengutamakan Kompetensi 
dalam segala bidang, BLK Komunitas telah menjadi solusi bagi warga yang ingin meningkatkan 
kompetensinya. 

"Secara khusus bagi BLK Komunitas di Kabupaten Karawang program ini memberikan banyak 
alternatif menciptakan SD M yang kompeten. Segmentasi usia produktif yang mengikuti 
pelatihan juga memberikan banyak kesempatan para peserta dalam memilih ingin menjadi apa 
setelah mengikuti program pelatihan," papar Hendro. 

Selain itu, kata Hendro, ujian kompetensi yang diselenggarakan BLK Komunitas, dengan sistem 
data yang baik, membuat Pengelola BLK Komunitas dapat memantau para Alumni BLK komunitas 
yang kembali ke masyarakat dan tersebar di beberapa lapangan usaha dan lapangan kerja. 
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Narasumber 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah selalu mendorong 
musyawarah mufakat untuk mencari solusi terbaik dalam setiap penyelesaian kasus 
ketenagakerjaan 

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

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Manajemen juga menyetujui untuk mempekerjakan kembali 
Anwar Bessi yang penempatan kerjanya sesuai posisi yang dibutuhkan perusahaan tanpa 
mengurangi hak-hak pekerja yang selama ini didapat 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pihak FSPMI dan KSPI akan menghentikan melakukan aksi 
boikot barang Indomaret, termasuk kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kasus ini, seperti 
rencana aksi yang sudah dibuat oleh FSPMI dan KSPI 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi penyelesaian masalah antara PT 
Indomarco Prismatama ( Indomaret ) dengan pekerjanya soal boikot produk agar dapat 
diselesaikan dengan musyawarah tanpa menempuh jalur hukum. Direktur Jenderal Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker (Ditjen PHI JSK) Indah Anggoro 
Putri mengatakan pihaknya memfasilitasi pertemuan pihak PT Indomarco Prismatama dengan 
serikat pekerja Indomaret agar menyelesaikan masalah itu dengan mengedepankan 
musyawarah mufakat. 

 

  



 

104 

 

KEMNAKER BANTU TUNTASKAN MASALAH BOIKOT INDOMARET 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi penyelesaian masalah 
antara PT Indomarco Prismatama ( Indomaret ) dengan pekerjanya soal boikot produk agar 
dapat diselesaikan dengan musyawarah tanpa menempuh jalur hukum. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker 
(Ditjen PHI JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya memfasilitasi pertemuan pihak PT 
Indomarco Prismatama dengan serikat pekerja Indomaret agar menyelesaikan masalah itu 
dengan mengedepankan musyawarah mufakat. 

Kemnaker memiliki kepedulian dan sensitifas terhadap masalah hubungan industrial yang 
bergejolak akibat dinamika bisnis di masa pandemi Covid-19. 

Indah menekankan agar setiap perusahaan dan pekerja mengedepankan penyelesaian secara 
bipartit dalam masalah hubungan industrial sehingga tercipta saling pengertian dan 
kesepahaman dan melahirkan kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. 

"Pemerintah selalu mendorong musyawarah mufakat untuk mencari solusi terbaik dalam setiap 
penyelesaian kasus ketenagakerjaan," katanya dalam keterangan resminya yang dikutip pada 
Sabtu (5/6/2021). 

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengapresiasi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau seluruh anggotanya untuk menghentikan kampanye 
dan aksi boikot terhadap Indomaret. 

Anwar juga mengapresiasi PT Indomarco Prismatama yang telah mendorong pekerjanya 
melakukan dialog hubungan industrial secara bipartit hingga tercipta saling pengertian dan 
kesepahaman dan melahirkan kesepakatan. 

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

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan konflik yang terjadi antara manajemen PT Indomarco 
Prismatama (Indomaret) dan mantan karyawannya, Anwar Bessy, berakhir damai. Menurut Said 
Iqbal, manajemen Indomaret dan Anwar Bessy yang diwakili FSPMI dan KSPI, telah mencapai 
saling pengertian yang melahirkan kesepakatan damai. 

Dalam kesepakatan itu, manajemen Indomaret menyetujui untuk menyelesaikan kasus pidana 
yang menimpa Anwar Bessy, karyawan Indomarco, di luar pengadilan. 

"Manajemen juga menyetujui untuk mempekerjakan kembali Anwar Bessi yang penempatan 
kerjanya sesuai posisi yang dibutuhkan perusahaan tanpa mengurangi hak-hak pekerja yang 
selama ini didapat," ujar Said Iqbal. 

Dengan demikian, lanjutnya, kedua pihak mempunyai tanggung jawab untuk membuat suasana 
hubungan industrial menjadi kembali harmonis dan menjaga nama baik dari perusahaan. 

"Pihak FSPMI dan KSPI akan menghentikan melakukan aksi boikot barang Indomaret, termasuk 
kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kasus ini, seperti rencana aksi yang sudah dibuat 
oleh FSPMI dan KSPI," ujarnya. 
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Ringkasan 

Prakerja Gelombang 17 dibuka hari ini jam 12.00 WIB dengan kuota peserta sekitar 44.000. 
Prakerja Gelombang 17 telah resmi dibuka hari ini, Sabtu (5/6/2021) pukul 12.00 WIB. Louisa 
Tuhatu Head of Communication PMO Kartu Prakerja mengatakan bahwa pada program Prakerja 
Gelombang 17 ini membuka kesempatan untuk lebih dari 40.000 peserta. "Gelombang 17 dibuka 
hari ini jam 12.00 WIB. (Kuota) sekitar 44.000 karena hanya memulihkan kepesertaan yang 
dicabut dari gelombang 12-16," ujarnya. 

 

WWW.PRAKERJA.GO.ID DAFTAR ONLINE LOGIN GELOMBANG 17, SYARAT & CARA 

Prakerja Gelombang 17 dibuka hari ini jam 12.00 WIB dengan kuota peserta sekitar 44.000. 

Prakerja Gelombang 17 telah resmi dibuka hari ini, Sabtu (5/6/2021) pukul 12.00 WIB. Louisa 
Tuhatu Head of Communication PMO Kartu Prakerja mengatakan bahwa pada program Prakerja 
Gelombang 17 ini membuka kesempatan untuk lebih dari 40.000 peserta. 

"Gelombang 17 dibuka hari ini jam 12.00 WIB. (Kuota) sekitar 44.000 karena hanya memulihkan 
kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12-16," ujarnya. 

Cara ikut seleksi Prakerja Gelombang 17 1. Buka www.prakerja.go.id pada browser handphone 
atau komputer kamu let gpt_inline1 = window. 

2. Siapkan nomor Kartu Keluarga serta NIK kamu, masukkan data diri, dan ikuti petunjuk pada 
layar untuk menyelesaikan proses pembuatan akun 4. Siapkan kertas dan alat tulis untuk 
mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar secara online 5. Klik "Gabung" pada Gelombang 
yang sedang dibuka 6. Nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi Gelombang melalui 
SMS Manfaat program Prakerja - Bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta. 

- Dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp600 ribu 
selama 4 bulan. 
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Dana insentif pengisian tiga survei evaluasi sebesar Rp150 ribu yang dibayarkan sebesar Rp50 
ribu setiap survei. 

Saat ini ada lebih dari 1.700 pelatihan dari 154 Lembaga Pelatihan yang dapat diakses melalui 
tujuh platform digital. 

Cara agar lolos seleksi Prakerja Gelombang 17 Agar lolos seleksi Prakerja Gelombang 17, Anda 
harus memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi 
Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yaitu merupakan WNI. 

Syarat agar lulus seleksi Kartu Prakerja, pelamar harus lolos beberapa layer verifikasi data, mulai 
dari verifikasi email, nomor ponsel, NIK, usia hingga lolos tes Tes Motivasi dan Kemampuan 
Dasar. 

Sehingga sebelum melakukan pendaftaran pastikan agar email dan nomor ponsel yang 
didaftarkan masih aktif. 

Selain itu nantinya setelah membuat akun dan mengisinya dengan komplit, Anda harus mengikuti 
Tes Motivasi & Kemampuan Dasar pada situs resmi Kartu Prakerja untuk memenuhi keseluruhan 
proses pendaftaran. 

Tes tersebut merupakan salah satu komponen yang wajib Anda ikuti untuk mendaftar dan 
mendapatkan manfaat Kartu Prakerja. Tes Motivasi & Kemampuan Dasar ini berdurasi maksimal 
25 menit. 

Anda bisa menggunakan alat bantu (kertas, pensil/pulpen) untuk menyelesaikan soal tes. Bahkan 
jika perlu siapkan kalkulator agar bisa lebih cepat dan tepat saat menyelesaikan tes yang 
berhubungan dengan angka. 

Tes seleksi gelombang di Prakerja ini tentu akan mempengaruhi kelolosan Anda, sebab setiap 
seleksi Prakerja mempunyai periode tertentu dan kuota. Pada saat Anda melakukan proses 
pendaftaran, jangan lupa untuk segera ikut seleksi gelombang agar tidak ketinggalan dan 
kehabisan kuota. 

Cara sukses upload KTP Prakerja Gelombang 16 Upload foto KTP sebagai salah satu syarat daftar 
Prakerja sering kali menjadi kendala. Tak sedikit para pendaftar program ini yang mengalami 
kesulitan untuk upload foto KTP. Lantas bagaimana tips atau cara sukses untuk upload foto KTP? 
Berikut beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan upload foto KTP serta 
ketentuan ukuran dan format file foto untuk pendaftaran Prakerja:  

1. Bukan Fotokopi dan Seluruh Bagian KTP Berada Dalam Foto Salah satu penyebab gagalnya 
upload foto KTP ke akun Prakerja saat melakukan pendaftaran bisa juga disebabkan oleh foto 
yang tak sesuai ketentuan pendaftaran. 

Tim pelaksanaan Program Prakerja mengimbau agar pendaftar memastikan seluruh bagian dari 
KTP ada dalam foto yang diunggah. 

Adanya sebagian sisi KTP yang tak terlihat atau tak tampak, juga berpengaruh dalam proses 
verifikasi data nantinya. Selain itu pastikan foto KTP yang diunggah saat mendaftar adalah asli 
dan bukan fotokopi. 

2. Foto KTP Berukuran Maksimal 2MB Jika sudah mendapatkan foto KTP, pastikan ukuran file 
foto yang diunggah tak lebih dari ukuran 2 MB. Ukuran file foto yang melebihi ketentuan akan 
secara otomotis ditolak oleh mesin. 
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3. Format Foto JPEG atau PNG Pastikan format foto yang di- upload adalah JPEG atau PNG. Jika 
format foto yang diunggah di luar dua format di atas maka mesin otomatis akan menolak 
unggahan. 

4. Pastikan NIK Terdaftar Selain syarat ukuran foto dan format filenya, pastikan juga nomor KTP 
Anda terdaftar saat akan mendaftar Prakerja Gelombang 17. 

Dalam FAQ di Kementerian Ketenagakerjaan, seorang calon pendaftar Prakerja menanyakan soal 
NIK yang tidak terdaftar atau didak ditemukan saat mendaftar Prakerja. 

Tim Kemnaker menjawab dengan mengatakan bahwa NIK tidak valid biasanya disebabkan : - 
Disdukcapil Kota/Kabupaten tempat peserta tinggal, belum melakukan update database atau 
sinkronisasi ke Disdukcapil Pusat. 

- Peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Dukcapil Pusat untuk verifikasi dan cek NIKnya 
terdaftar atau belum di Call Center : 1500537, Facebook : Ditjen Dukcapil, Whatsapp : 
08118005373, Twitter : @ccdukcapil, Email : callcenter.dukcapil@gmail.com dan SMS : 
08118005373. 

5. Koneksi Internet Jika semua syarat dokumen KTP sudah terpenuhi dan masih gagal 
mengunggah KTP, pastikan koneksi internet stabil. 

Sebaiknya mendaftar menggunakan laptop atau komputer bagi yang memiliki. Jika tak punya, 
pastikan koneksi pada ponsel juga stabil. 

Cara kompres atau mengecilkan file ukuran foto  

1. Kraken.io Cara mengecilkan ukuran file foto KTP di Kraken.io dapat dilakukan dalam tiga 
langkah, yaitu Choose File, pilih mode Optimasi Image, dan pilih Size. Kraken.io akan 
menampilkan informasi ukuran file foto setelah dikompres pada menu Summary. 

Lalu tinggal tunggu sejenak prosesnya, kemudian unduh saat selesai. Kraken.io juga 
memungkinkan untuk mengecilkan file foto dari non-folder komputer, yakni dari layanan cloud 
seperti Drive, Box, dan Dropbox. Mengenai outputnya nanti berupa file format ZIP. 

Kunjungi situs web Kraken.io pada tautan ini. 

2. Image Optimizer Cara mengecilkan ukuran file foto KTP di Image Optimizer dengan klik menu 
Choose File dari laman utama situs ini untuk mengambil file JPG dari folder komputer, lalu pilih 
Size (piksel) dan Quality, mulai Minimum hingga Best. 

Kemudian, klik Optimize Now! untuk proses selanjutnya. Tunggu sejenak hingga tuntas, 
kemudian unduh file yang telah dikompres ukuran file-nya. Selesai. 

Lain itu, Image Optimizer juga menawarkan software untuk komputer yang bisa di-download 
gratis untuk penggunaan lebih praktis saat perangkat tak sedang terhubung dengan internet. 
Unduh di sini. 

Kunjungi situs web Image Optimizer melalui tautan ini. 

3. Pixlr Cara mengecilkan ukuran file foto KTP di Pixlr juga tidak kalah praktis dari Kraken.io dan 
Image Optimizer. 

Cara menggunakan situs web Pixlr dimulai dari klik menu OPEN IMAGE dari laman utama situs 
ini untuk mengambil foto dari folder komputer. Berikutnya klik tombol SAVE yang letaknya pada 
pojok kanan bawah. 
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Di menu SAVE ini proses mengecilkan ukuran file foto KTP bisa dilakukan. Pada menu Quality 
geser bar ke persentase yang diinginkan, sambil memperhatikan output ukuran file foto yang 
terletak di bawah indikator kualitas LOW MED HIGH. 

Jika bar digeser ke kiri, ukuran file foto akan secara otomatis semakin mengecil dan sebaliknya. 
Bila sudah dirasa mencapai 2MB, silakan klik tombol DOWNLOAD untuk menyimpan hasil 
kompres foto ke komputer. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah terus mengawal proses 
hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus kawal guna memastikan para pekerja 
mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selain itu, manajemen juga 
mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bahwa penutupan Giant 
Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan 
usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Concern kami adalah 
bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-
undangan. Ini harus kita kawal 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan akan terus mengawal proses rencana 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan 
Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, menyebut, pihaknya telah memanggil pihak 
manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak 
pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

KEMENAKER KAWAL KETAT PROSES RENCANA PHK 2.700 KARYAWAN GIANT 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan akan terus mengawal proses rencana 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan 
Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, menyebut, pihaknya telah memanggil pihak 
manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak 
pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 
kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-
undangan," kata Sekjen Anwar dalam keterangannya, Sabtu (5/6). 

Sekjen Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja 
dan berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta 
kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). 

"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis 
lain," jelasnya. 

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri menambahkan, Giant 
menutup usaha semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, 
usaha Giant juga terdampak pandemi Covid-19. 

Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. "Bahwa penutupan Giant 
Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan 
usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain," katanya. 

Dirjen Putri mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja atau buruh yang mampu mendialogkan 
permasalah ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. 

"Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan 
perundang-undangan. Ini harus kita kawal," pungkasnya. 
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negative - Koimuddin (Kepala Disnakertrans Sumsel) Pengaduan pelanggaran pembayaran THR 
dilaporkan oleh pekerja perusahaan, ke posko-posko aduan kita yang tersebar di kabupaten/kota 
di Sumsel 

negative - Koimuddin (Kepala Disnakertrans Sumsel) Ada sebagian perusahaan yang tidak 
melaksanakan kewajibannya, meskipun sudah mediasi. Jadi kita lanjutkan ke ranah hukum 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
36 Tahun 2021, tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 
2016. Yang membahas tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan 

 

Ringkasan 

Tunjangan Hari Raya ( THR ) lebaran yang biasanya diberikan perusahaan ke pekerjanya, 
menjadi tradisi wajib di tiap perayaan Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya. Namun, masih saja 
ada perusahaan yang tidak menjalani kewajibannya membayar THR ke pekerjanya. Hal tersebut 
juga dialami oleh puluhan pegawai di Sumatera Selatan ( Sumsel ). 

 

PULUHAN PELANGGARAN PEMBAYARAN THR LEBARAN DIADUKAN KE 
DISNAKERTRANS SUMSEL 

Palembang - Tunjangan Hari Raya ( THR ) lebaran yang biasanya diberikan perusahaan ke 
pekerjanya, menjadi tradisi wajib di tiap perayaan Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya. 

Namun, masih saja ada perusahaan yang tidak menjalani kewajibannya membayar THR ke 
pekerjanya. Hal tersebut juga dialami oleh puluhan pegawai di Sumatera Selatan ( Sumsel ). 
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Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel masih menerima pengaduan 
pekerja di Sumsel, yang tidak menerima THR dari perusahaannya, sebelum dan setelah Hari 
Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. 

Diungkapkan Kepala Disnakertrans Sumsel Koimuddin, sebanyak 25 pengaduan yang masuk. 
Namun pengaduan didominasi berasal dari pekerja yang bekerja di perusahaan di Kota 
Palembang Sumsel. 

"Pengaduan pelanggaran pembayaran THR dilaporkan oleh pekerja perusahaan, ke posko-posko 
aduan kita yang tersebar di kabupaten/kota di Sumsel," ucapnya, Jumat (4/6/2021). 

Puluhan aduan dari para pekerja itu pun, sudah ditindaklanjuti Disnakertrans Sumsel, ke 
perusahaan-perusahaan yang melanggar. 

Bahkan mereka juga sudah menggelar mediasi antara para pekerja dan perusahaan tempat 
bekerja. Hanya sebagian perusahaan yang diadukan, akhirnya membayarkan THR ke 
pegawainya. 

"Ada sebagian perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya, meskipun sudah mediasi. 
Jadi kita lanjutkan ke ranah hukum," ujarnya di Palembang Sumsel. 

Dia memastikan bahwa Disnakertrans Sumsel akan terus mengawal, agar para pekerja yang 
melayangkan aduan tersebut, bisa mendapatkan THR. 

Menurutnya, aturan THR sudah diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021. Yaitu 
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021, bagi 
pekerja atau buruh di perusahaan. 

Pembayaran THR tersebut wajib diberikan, maksimal 7 hari sebelum lebaran. SE tersebut juga 
ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. 

"Ada juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, tentang Pengupahan dan Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Yang membahas tentang THR keagamaan bagi 
pekerja atau buruh di perusahaan," katanya. 

Dia menuturkan, jika SE Menaker itu mengikstruksikan kepala daerah di Indonesia, agar 
mengimbau perusahaan untuk membayarkan secara penuh THR pekerja di tahun 2021. Yang 
mana, pekerja yang mendapatkan THR sudah bekerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. 

THR keagamaan juga diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja 
dengan pengusaha, berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja 
waktu tertentu. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker memberikan apresiasi. Dengan 
aktivitas yang beragam, PMI di Qatar memiliki image yang baik sebagai pekerja profesional 

positive - Ridwan Hassan (Duta Besar Indonesia (Dubes) di Qatar) PMI di Qatar telah 
berkontribusi besar dalam menjadikan Qatar kaya raya sampai saat ini 

positive - Ridwan Hassan (Duta Besar Indonesia (Dubes) di Qatar) Dipilihnya Indonesia sebagai 
partner country YoC menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi 
partner country YoC. Peran PMI di Qatar dalam mensukseskan YoC akan sangat penting 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Engagement antara KBRI Doha dan 
masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-19 di Qatar 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Buku ini bisa memberi motivasi positif bagi 
PMI dan CPMI yg lain dan diharapkan buku ini dapat disebarluaskan di desa migran produktif 
(Desmigratif) 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi citra positif yang dimiliki pekerja 
migran Indonesia ( PMI ) di Qatar. Hal tersebut Menaker sampaikan saat menerima kunjungan 
kehormatan ( courtesy call ) Duta Besar Indonesia (Dubes) di Qatar Ridwan Hassan, di kantor 
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Jakarta, Jumat (4/6/2021). 

 

PUNYA CITRA POSITIF, MENAKER APRESIASI PERAN PMI DI QATAR 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi citra positif yang dimiliki pekerja 
migran Indonesia ( PMI ) di Qatar. 
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Hal tersebut Menaker sampaikan saat menerima kunjungan kehormatan ( courtesy call ) Duta 
Besar Indonesia (Dubes) di Qatar Ridwan Hassan, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ( 
Kemnaker ), Jakarta, Jumat (4/6/2021). 

"Kemnaker memberikan apresiasi. Dengan aktivitas yang beragam, PMI di Qatar memiliki image 
yang baik sebagai pekerja profesional," ujar Ida dalam keterangan tertulis yang diterima 
Kompas.com, Jumat. 

Dengan citra positif tersebut, Ida berharap kerja sama Indonesia dan Qatar di berbagai bidang, 
termasuk bidang ketenagakerjaan semakin meningkat. 

Hal senada diungkapkan oleh Ridwan Hassan. Menurutnya, sebanyak 12.000 PMI dari total 
17.000 warga negara Indonesia (WNI) memiliki peran penting dalam membangun citra 
Indonesia di Qatar. 

Pasalnya, kata Ridwan, PMI di Qatar dikenal sebagai komunitas yang aktif, dinamis, dan 
beragam. Bahkan, secara ekonomi, komunitas Diaspora Indonesia juga berperan dalam 
pembangunan di Qatar. Salah satunya, PMI turut merintis industrialisasi minyak dan gas (migas) 
di Qatar pada akhir 1990-an. 

"PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam menjadikan Qatar kaya raya sampai saat ini," ujar 
Ridwan didampingi oleh Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Ali Murtado dan Atase 
Tenaga Kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Doha Muchammad Yusuf. 

Ridwan menambahkan, peran besar WNI di Qatar semakin diakui dengan dipilihnya Indonesia 
menjadi partner country dalam penyelenggaraan festival kebudayaan paling bergengsi di Qatar, 
yaitu Qatar Year of Culture (YoC) 2023. 

"Dipilihnya Indonesia sebagai partner country YoC menjadikan Indonesia sebagai negara Asia 
Tenggara pertama yang menjadi partner country YoC. Peran PMI di Qatar dalam mensukseskan 
YoC akan sangat penting," katanya. 

Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan, ada beberapa rencana investasi besar yang akan dilakukan 
Qatar. Investasi itu berupa pengembangan lapangan produksi gas maupun investasi Qatar di 
Indonesia. 

Semua investasi tersebut, diharapkan dapat membuka lapangan kerja di Indonesia. Pada 
kesempatan yang sama, Menaker turut mengapresiasi peran Dubes Indonesia di Qatar atas kerja 
kerasnya dalam melayani dan melindungi PMI. 

Ida mengungkapkan, Dubes RI di Qatar telah menjalankan proses pendampingan PMI dengan 
sangat baik. Salah satunya dalam penanganan Covid-19. 

" Engagement antara KBRI Doha dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-
19 di Qatar," kata Ida. 

Tak hanya itu, Menaker juga menyambut positif rencana penerbitan buku Mutiara Inspirasi dari 
Qatar yang berisi kisah-kisah sukses PMI di Qatar. 

"Buku ini bisa memberi motivasi positif bagi PMI dan CPMI yg lain dan diharapkan buku ini dapat 
disebarluaskan di desa migran produktif (Desmigratif)," kata Ida. 

Sebagai informasi, acara kunjungan kehormatan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Direktorat 
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Sesditjen 
Binapenta dan PKK) Kemnaker Eva Trisiana dan Pelaksana Tugas Direktur Penempatan Tenaga 
Kerja Luar Negeri (PTKLN) Rendra Setiawan. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana memberikan pelatihan vokasi bagi 
pekerja Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Nantinya, pekerja yang 
terkena PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke 
pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 

 

KEMENAKER SIAPKAN PELATIHAN VOKASI UNTUK PEKERJA GIANT YANG DI-PHK 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana memberikan pelatihan vokasi bagi 
pekerja Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Nantinya, pekerja yang 
terkena PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke 
pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), 
untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai 
Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri 
dalam keterangannya, Sabtu (5/6). 

Putri juga mengatakan, pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket Tbk. Dari 
pertemuan tersebut, pihak manajemen PT Hero Supermarket akan berupaya menempatkan eks 
pekerja Giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. 

"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 
karananya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," tuturnya. 
Putri menjelaskan, pelatihan vokasi di BLK diperuntukan bagi angkatan kerja untuk membekali 
keterampilan (skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih keterampilan (reskill). 

"Harapannya eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari 
pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri," jelasnya. Selain itu, Putri menambahkan, 
Kemnaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyiapkan langkah alternatif bagi pekerja 
yang terkena PHK, yaitu Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). "Ada arahan Ibu Menteri untuk 
merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka mendapatkan hak," pungkasnya. 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah terus mengawal proses 
hubungan industrial di Giant. Kita akan terus kawal, guna memastikan para pekerja mendapatkan 
hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selain itu, manajemen juga 
mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bahwa penutupan Giant 
Hypermarket merupakan keputusan bisnis, sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan 
usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Concern kami adalah 
bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-
undangan. Ini harus kita kawal 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan bakal terus mengawal proses rencana Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) ribuan karyawan Giant. Pengawalan sampai dilakukan hingga hak-haknya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipenuhi perusahaan. 

 

RIBUAN KARYAWAN GIANT TERANCAM DI PHK, KEMNAKER AKAN KAWAL HINGGA 
HAKNYA TERPENUHI 

Kementerian Ketenagakerjaan bakal terus mengawal proses rencana Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) ribuan karyawan Giant. Pengawalan sampai dilakukan hingga hak-haknya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipenuhi perusahaan. 
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"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial di Giant. Kita akan terus kawal, guna 
memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan," 
kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, seperti dikutip 
dari bantennews.co.id - jaringan Suara.com, Jumat (6/4//2021). 

Anwar menuturkan, Kemenaker telah memanggil pihak manajemen dan pekerja Giant. 
Berdasrkan pemanggilan tersebut perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Ia menambahkan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan 
berkomunikasi dengan serikat pekerja, terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta 
kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). 

"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis 
lain," jelas Anwar. 

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant 
menutup usaha, semata-mata karena faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha 
Giant juga terdampak pandemi Covid-19. 

Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. 

"Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis, sebagai akibat pandemi 
Covid-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand 
lain," katanya. 

Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan 
permasalah ini secara bipartite, dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. 

"Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan 
perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya. 
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positive - Indah (menteri) Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina 
Pelatihan (Binalatvoktas), untuk mengundang teman-teman mantan pekerja Giant Supermarket 
mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker 

neutral - Indah (menteri) Harapannya, eks pekerja Giant Supermarket yang mengikuti pelatihan 
memiliki alternatif untuk mencari pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri 

positive - Indah (menteri) Ada arahan (dari) ibu menteri untuk merangkul para manta pekerja 
Giant, walaupun mereka mendapatkan hak 

neutral - Indah (menteri) Namun, nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan di 
unit usaha lain tersebut. Oleh karena itu, kami membekali mereka keterampilan sembari 
menunggu waktu tersebut 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berencana memberikan pelatihan vokasi bagi 
karyawan Giant Supermarket yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan 
begitu, karyawan yang terkena PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan sehingga dapat 
masuk kembali ke pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 

 

KEMNAKER SIAP BERIKAN PELATIHAN VOKASI BAGI KARYAWAN GIANT YANG 
TERKENA PHK 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berencana memberikan pelatihan vokasi bagi 
karyawan Giant Supermarket yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). 



 

119 

 

Dengan begitu, karyawan yang terkena PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan 
sehingga dapat masuk kembali ke pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen 
PHI JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, rencana tersebut sesuai dengan arahan 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), 
untuk mengundang teman-teman mantan pekerja Giant Supermarket mengikuti pelatihan di 
Balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Indah dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat 
(4/6/2021). 

Indah menjelaskan, pelatihan vokasi di BLK diperuntukkan bagi angkatan kerja untuk membekali 
keterampilan ( skilling ), meningkatkan keterampilan ( up skill ), ataupun alih keterampilan ( 
reskill ). 

"Harapannya, eks pekerja Giant Supermarket yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk 
mencari pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri," jelasnya. 

Selain pelatihan vokasi, Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) juga menyiapkan langkah 
alternatif bagi pekerja yang terkena PHK, yaitu melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

"Ada arahan (dari) ibu menteri untuk merangkul para manta pekerja Giant, walaupun mereka 
mendapatkan hak," ujar Indah. 

Untuk diketahui, PT Hero Supermarket Tbk telah memutuskan menutup gerai Giant Supermarket 
di seluruh Indonesia mulai Juli 2021. Kemnaker telah meminta pihak manajemen untuk 
memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Indah mengatakan, pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket Tbk. Dari 
pertemuan itu, pihak manajemen akan berupaya menempatkan eks pekerja Giant ke unit usaha 
lain perusahaan tersebut. 

"Namun, nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan di unit usaha lain tersebut. 
Oleh karena itu, kami membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," kata 
Indah. 
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Judul BP Jamsostek Beri Santunan Kematian dan Beasiswa 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Beasiswa Pendidikan Anak Peserta JKK JKM 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis 40 

Tanggal 2021-06-05 06:44:00 

Ukuran 98x71mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 6.468.000 

News Value Rp 19.404.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Cabang Ungaran 
menyerahkan santunan kematian dan beasiswa kepada ahli waris di Salatiga. Penyerahan 
simbolis dilakukan Wali Kota Yuliyanto kepada ahli waris Suparmin, tenaga harian lepas Pemkot 
Salatiga yang meninggal sejak tahun 2020. Adapun beasiswa diberikan kepada Askanaya Tsabita 
Putri Sulistyana (SMA) dan Gerald Putra Prasetyono (SD). Penyerahan dilakukan di Kantor Dinas 
Tenaga Kerja dan Perindustrian Salatiga, Jumat (4/6). Acara penyerahan juga dihadiri 
Forkopimda setelah melakukan olahraga bersama naik sepeda 

 

BP JAMSOSTEK BERI SANTUNAN KEMATIAN DAN BEASISWA 

SALATIGA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Cabang 
Ungaran menyerahkan santunan kematian dan beasiswa kepada ahli waris di Salatiga. 
Penyerahan simbolis dilakukan Wali Kota Yuliyanto kepada ahli waris Suparmin, tenaga harian 
lepas Pemkot Salatiga yang meninggal sejak tahun 2020. Adapun beasiswa diberikan kepada 
Askanaya Tsabita Putri Sulistyana (SMA) dan Gerald Putra Prasetyono (SD). Penyerahan 
dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Salatiga, Jumat (4/6). Acara 
penyerahan juga dihadiri Forkopimda setelah melakukan olahraga bersama naik sepeda 

Kepala BP Jamsostek Cabang Ungaran NovriAnnur melalui Pejabat Pengganti Sementara Fadilah 
Utami mengatakan, Jaminan Kematian atau J KM merupakan program perlindungan yang 
memberikan manfaat berupa uang tunai kepada ahli waris ketika pekerja yang menjadi peserta 
BP Jamsostek tersebut meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat 
kerja Dalam hal ini, saat peserta meninggal dunia kepesertaannya di BP Jamsostek tercatat masih 
aktif. Jaminan kematian ini sebesar Rp 42 juta per orang. 

"Jaminan kematian ini ada kenaikan manfaat dari sebelumnya Rp 24 juta per orang menjadi Rp 
42 juta per-orang. Kalau masih punya anak usia sekolah, masih medapatkan lagi beasiswa dari 
TK hingga perguruan tinggi. Syaratnya kepesertaannya minimal tiga tahun," katanya. (H32-40) 
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Judul Kemnaker Terus Kawal Proses Rencana PHK Giant sampai. 

Nama Media wartaekonomi.co.id 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read344455/kemnaker-terus-kawal-
proses-rencana-phk-giant-sampai 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-05 06:42:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah terus mengawal proses 
hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus kawal, guna memastikan para pekerja 
mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selain itu, manajemen juga 
mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bahwa penutupan Giant 
Hypermarket merupakan keputusan bisnis akibat pandemi Covid-19 dan persaingan usaha, serta 
melihat potensi pertumbuhan yang lebih tinggi ke arah brand lain 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Concern kami, bagaimana para 
pekerja ini mendapatkan hak-hak sesuai peraturan perundang-undangan. Ini harus kita kawal 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan, akan terus mengawal proses rencana 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya, memastikan karyawan Giant 
mendapatkan hak-haknya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

KEMNAKER TERUS KAWAL PROSES RENCANA PHK GIANT SAMPAI. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan, akan terus mengawal proses rencana 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya, memastikan karyawan Giant 
mendapatkan hak-haknya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, pihaknya telah memanggil 
pihak manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-
hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 
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"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 
kawal, guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-
undangan," kata Anwar, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker. 

Dia menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan 
berkomunikasi dengan serikat pekerja, terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta 
kompensasi yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis 
lain," jelas Anwar. 

Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menambahkan, Giant menutup usaha 
semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga 
terdampak pandemi Covid-19. 

Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. "Bahwa penutupan Giant 
Hypermarket merupakan keputusan bisnis akibat pandemi Covid-19 dan persaingan usaha, serta 
melihat potensi pertumbuhan yang lebih tinggi ke arah brand lain," katanya. 

Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan 
permasalahan ini secara bipartite, dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. "Concern 
kami, bagaimana para pekerja ini mendapatkan hak-hak sesuai peraturan perundang-undangan. 
Ini harus kita kawal," ujarnya. 
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Judul Korban PHK Giant Diundang Ikut Pelatihan Vokasi 

Nama Media Media Indonesia 

Newstrend Pelatihan Vokasi di BLK 

Halaman/URL Pg11 

Jurnalis IAM 

Tanggal 2021-06-05 06:12:00 

Ukuran 207x52mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 24.840.000 

News Value Rp 74.520.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

SEBANYAK 7.000 korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari PT Hero Supermarket Tbk atau 
gerai Giant Supermarket membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan skill agar memiliki 
keterampilan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana memberikan pelatihan 
vokasi. Dengan begitu, pekerja yang terkena PHK dapat masuk kembali ke pasar kerja atau 
berwirausaha mandiri. 

 

KORBAN PHK GIANT DIUNDANG IKUT PELATIHAN VOKASI 

SEBANYAK 7.000 korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari PT Hero Supermarket Tbk atau 
gerai Giant Supermarket membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan skill agar memiliki 
keterampilan. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana memberikan pelatihan vokasi. Dengan 
begitu, pekerja yang terkena PHK dapat masuk kembali ke pasar kerja atau berwirausaha 
mandiri. 

"Sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas) untuk 
mengundang teman-teman pekerja mantan Giant agar mengikuti pelatihan di balai-balai latihan 
kerja (BLK) Kemenaker," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggo-ro Putri, kemarin. 

Putri menuturkan pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket Tbk. Dari 
pertemuan, pihak manajemen PT Hero Supermarket akan berupaya menempatkan eks pekerja 
Giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. 

"Namun, nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 
karenanya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," ujar Putri. 

Dirjen Putri menambahkan, Kemenaker melalui Ditjen Bina-penta dan PKK juga menyiapkan 
langkah alternatif bagi pekerja yang terkena PHK, yakni program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

"Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant. walaupun mereka 
mendapatkan hak," tambahnya. (Iam/E-1) 
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Judul Kemnaker Apresiasi KSPI dan Indomarco 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Aksi Boikot Produk Indomaret 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis TIM 

Tanggal 2021-06-05 05:52:00 

Ukuran 204x142mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 73.440.000 

News Value Rp 367.200.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

 

Ringkasan 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) senantiasa peduli akan nasib pekerja di tanah air. 
Penilaian sebagian masyarakat bahwa Kemnaker tidak peka atau sensitif terhadap persoalan 
pekerja, tidaklah benar. Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Anwar Sanusi, 
dalam per-bincangan santai dengan sejumlah wartawan di Jakarta, Kamis sore. Penegasan 
tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa kasus perselisihan antara serikat pekerja dengan PT 
Indomarco Prismatama atau Indomarl, dapat diselesaikan secara baik. 

 

KEMNAKER APRESIASI KSPI DAN INDOMARCO 

Peduli Nasib Pekerja 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) senantiasa peduli akan nasib pekerja di tanah air. 
Penilaian sebagian masyarakat bahwa Kemnaker tidak peka atau sensitif terhadap persoalan 
pekerja, tidaklah benar. Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Anwar Sanusi, 
dalam per-bincangan santai dengan sejumlah wartawan di Jakarta, Kamis sore. 

"Kemnaker selalu mendorong serikat pekerja dan perusahaan untuk mengedepankan 
musyawarah bila terjadi perselisihan di antara mereka. Kita selalu konsen untuk mencarikan 
solusi terbaik, sekaligus kita ingin lembaga tripartit yang ada menjadi mekanisme penyelesaian 
efektif perselisihan karyawan dan perusahaan," tegasnya. 

Penegasan tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa kasus perselisihan antara serikat pekerja 
dengan PT Indomarco Prismatama atau Indomarl, dapat diselesaikan secara baik. 

"Melalui dialog panjang yang dimediasi Kemnaker, dalam hal ini langsung oleh Ibu Dirjen PHI & 
Jamsos, kasus karyawan Indomart dengan perusahaannya itu sudah selesai dengan baik. Kasus 
hukum dicabut. Kini, sama-sama mengedepankan dialog," jelasnya. 

Bahkan, sambung Anwar, model mengedepankan dialog yang sangat bagus telah ditunjukkan 
serikat pekerja dan perusahaan Giant yang mengambil keputusan bisnis menutup ritelnya. 
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"Management Giant sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan para karyawan 
berdasarkan perjanjian bersama. Serikat pekerja juga sudah memberitahu ke kami bahwa 
perselisihan hubungan industri dilakukan sesuai undang-undang," kata Anwar seraya 
menambahkan bahwa dalam suasana Pandemi Covid-19 ini. selayaknya menjadi momentum 
untuk kita terus bersatu. 

Menurutnya, setiap masalah harus bisa kita selesaikan secara dialog dan musyawarah untuk 
mencari solusi terbaik bersama, 'intinya, setiap pihak harus membuka diri sehingga akan ada 
solusi. Masa pandemi ini kondisi tidak mudah. Kita hindari hal-hal yang justru dapat menambah 
masalah dan merugikan semuanya," imbuh Anwar. 

Hal senada dilontarkan Dirjen PHI & Jamsos, Indah Anggoro Putri, la menambahkan, Kemnaker 
sangat mengapresiasi langkah KSPI dan manajemen perusahaan Indomart untuk menyelesaikan 
persoalan yang terjadi, secara damai. 

"Kami memang memfasilitasi supaya kasus karyawan dan Indomart selesai secara baik dan 
damai. Tapi, dalam kesempatan ini, sungguh saya sangat mengapresiasi Ketua KSPI, Said Iqbal 
yang berbesar hati tidak melakukan aksi boikot dan mengedepankan dialog sehingga tercapai 
musyawarah mufakat," ujarnya. 

Putri menegaskan, Kemnaker selalu peduli terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pekerja 
dan perusahaan. Kemnaker sebagai lembaga eksekutif selalu berupaya dan mendorong setiap 
persoalan yang terjadi dapat diselesaikan dengan upaya dialog, melalui mekanisme bipartit 
maupun tripatit. 

"Dialog serikat pekerja dan manajemen Giant, itu contoh yang sangat bagus sekali. Proses PHK 
yang terjadi berlangsung harmoni. Sesuai undang-undang yang berlaku," kata Putri seraya 
menambahkan, pihaknya tetap mengawal proses penyelesaian PHK tersebut. tim 
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Judul Kemnaker Siapkan Pelatihan Vokasi di BLK Bagi Korban PHK Giant 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Pelatihan Vokasi di BLK 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4574224/kemnaker-siapkan-
pelatihan-vokasi-di-blk-bagi-korban-phk-giant 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-06-05 00:51:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ibu Menaker sudah ada arahan 
kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), untuk mengundang teman-
teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) 
Kemnaker 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Namun nanti akan ada waktu 
tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh karananya, kita membekali 
mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Harapannya eks pekerja Giant 
yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari pekerjaan lain atau berwirausaha 
secara mandiri 

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

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berencana memberikan pelatihan vokasi bagi 
karyawan Giant Supermarket yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan 
begitu, karyawan yang terkena PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan sehingga dapat 
masuk kembali ke pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 

 

KEMNAKER SIAPKAN PELATIHAN VOKASI DI BLK BAGI KORBAN PHK GIANT 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja 
Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Dengan begitu, pekerja yang ter-
PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar kerja 
atau berwirausaha mandiri. 
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"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), 
untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai 
Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, 
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (4/6/2021). 

Dirjen Putri mengatakan, pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket, Tbk. Dari 
pertemuan, pihak manajemen PT Hero Supermarket akan berupaya menempatkan eks pekerja 
Giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. 

"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 
karananya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," kata 
Dirjen Putri. 

Dirjen Putri menjelaskan, pelatihan vokasi di BLK diperuntukan bagi angkatan kerja untuk 
membekali keterampilan (skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih 
keterampilan (reskill). 

"Harapannya eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari 
pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri," jelasnya. 

Dirjen Putri menambahkan, Kemnaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyiapkan 
langkah alternatif bagi pekerja yang ter-PHK, yaitu Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

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

PT Hero Supermarket sendiri telah memutuskan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia mulai 
Juli 2021. Kemnaker telah meminta pihak manajemen untuk memastikan para pekerja 
mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. 
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Judul Kemnaker Terus Kawal Proses Rencana PHK Giant 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Penutupan Giant 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4574223/kemnaker-terus-kawal-
proses-rencana-phk-giant 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-06-05 00:46:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah terus mengawal proses 
hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus kawal guna memastikan para pekerja 
mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selain itu, manajemen juga 
mengupayakan penempatan para pekerja yang di- PHK ke unit bisnis lain 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bahwa penutupan Giant 
Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi COVID-19 dan persaingan 
usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Concern kami adalah 
bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-
undangan. Ini harus kita kawal 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan 
Hubungan Kerja ( PHK ) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan Giant 
mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris 
Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak manajemen 
dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai 
aturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

KEMNAKER TERUS KAWAL PROSES RENCANA PHK GIANT 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana 
Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan 
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karyawan Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak 
manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak 
pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 
kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-
undangan," kata Sekjen Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (6/4//2021). 

Sekjen Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja 
dan berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta 
kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). 

"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di- PHK ke unit 
bisnis lain," jelas Sekjen Anwar. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant menutup usaha 
semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga 
terdampak pandemi COVID-19. 

Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. "Bahwa penutupan Giant 
Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi COVID-19 dan persaingan 
usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain," katanya. 

Dirjen Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan 
permasalah ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. 

"Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan 
perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker memberikan apresiasi dengan 
aktivitas yang beragam, PMI di Qatar memiliki image yang baik, sebagai pekerja profesional. 
Kami berharap ke depan kerja sama Indonesia dan Qatar di berbagai bidang, termasuk di bidang 
ketenagakerjaan semakin meningkat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Engagement antara KBRI Doha dan 
masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan COVID-19 di Qatar 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Buku Ini bisa memberi motivasi positif bagi 
PMI dan CPMI yg lain dan diharapkan buku ini dapat disebarluaskan di desa migran produktif 
(Desmigratif) 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesemuanya diharapkan membuka lapangan 
kerja di Indonesia 

positive - Ridwan Hassan (Dubes RI di Qatar) PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam 
menjadikan Qatar kaya raya sampai saat ini 

positive - Ridwan Hassan (Dubes RI di Qatar) Dipilihnya Indonesia sebagai partner country YoC 
menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi partner country 
YoC. Peran PMI di Qatar dalam mensukseskan YoC akan sangat penting 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Dubes 
RI di Qatar, Ridwan Hassan, di kantor Kemnaker Jakarta, Jumat (4/6/2021). Dalam pertemuan 
singkat tersebut, Menaker Ida Fauziyah memberikan apresiasi kepada Dubes atas kerja kerasnya 
dalam melayani dan melindungi PMI di Qatar. "Kemnaker memberikan apresiasi dengan aktivitas 
yang beragam, PMI di Qatar memiliki image yang baik, sebagai pekerja profesional. Kami 
berharap ke depan kerja sama Indonesia dan Qatar di berbagai bidang, termasuk di bidang 
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ketenagakerjaan semakin meningkat," ujar Menaker Ida Fauziyah didampingi Sesditjen 
Binapenta Kemnaker, Eva Trisiana dan Plt. Direktur PTKLN, Rendra Setiawan. 

 

MENAKER IDA APRESIASI PERAN PMI DI QATAR 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima kunjungan kehormatan (courtesy 
call) Dubes RI di Qatar, Ridwan Hassan, di kantor Kemnaker Jakarta, Jumat (4/6/2021). Dalam 
pertemuan singkat tersebut, Menaker Ida Fauziyah memberikan apresiasi kepada Dubes atas 
kerja kerasnya dalam melayani dan melindungi PMI di Qatar. 

"Kemnaker memberikan apresiasi dengan aktivitas yang beragam, PMI di Qatar memiliki image 
yang baik, sebagai pekerja profesional. Kami berharap ke depan kerja sama Indonesia dan Qatar 
di berbagai bidang, termasuk di bidang ketenagakerjaan semakin meningkat," ujar Menaker Ida 
Fauziyah didampingi Sesditjen Binapenta Kemnaker, Eva Trisiana dan Plt. Direktur PTKLN, 
Rendra Setiawan. 

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, Dubes RI di Qatar telah menjalankan proses 
pendampingan PMI di Qatar dengan sangat baik. Salah satunya dalam penanganan Covid-19. 
"Engagement antara KBRI Doha dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan 
COVID-19 di Qatar," kata Menaker Ida. 

Dalam pertemuan tersebut, Menaker Ida menyambut positif akan diterbitkannya buku Mutiara 
Inspirasi dari Qatar yang berisi kisah-kisah sukses PMI di Qatar. "Buku Ini bisa memberi motivasi 
positif bagi PMI dan CPMI yg lain dan diharapkan buku ini dapat disebarluaskan di desa migran 
produktif (Desmigratif)," katanya. 

Kepada Menaker, Dubes Ridwan pun menyampaikan ada beberapa rencana investasi besar di 
Qatar, berupa pengembangan lapangan produksi gas maupun investasi Qatar di Indonesia. 
"Kesemuanya diharapkan membuka lapangan kerja di Indonesia," lanjut Ida Fauziyah. 

Dubes Ridwan Hassan juga menyebut pentingnya peranan 12 ribu PMI dari 17 ribu WNI di Qatar 
dalam membangun citra Indonesia di Qatar. Selama ini PMI di Qatar dikenal sebagai komunitas 
yang aktif, dinamis, dan beragam. 

Bahkan secara ekonomi, komunitas Diaspora Indonesia juga telah berperan dalam pembangunan 
di Qatar. PMI di Qatar antara lain turut merintis industrialisasi migas di Qatar pada akhir 1990-
an. 

"PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam menjadikan Qatar kaya raya sampai saat ini," ujar 
Dubes Ridwan Hassan didampingi oleh Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya, Ali 
Murtado dan Atase Tenaga Kerja KBRI Doha, Muchammad Yusuf. 

Dubes Ridwan menambahkan, peran besar WNI di Qatar semakin diakui dengan dipilihnya 
Indonesia menjadi partner country dalam penyelenggaraan Qatar Year of Culture (YoC) 2023, 
sebuah festival kebudayaan paling bergengsi di Qatar. 

"Dipilihnya Indonesia sebagai partner country YoC menjadikan Indonesia sebagai negara Asia 
Tenggara pertama yang menjadi partner country YoC. Peran PMI di Qatar dalam mensukseskan 
YoC akan sangat penting," katanya. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja Giant yang 

terkena PHK. Seperti diketahui, perusahaan retail itu akan menutup seluruh gerainya pada Juli 

2021. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pelatihan tersebut 

ditujukan agar pekerja yang kena PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga 

dapat masuk kembali ke pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 

 

KEMNAKER AKAN BERI PELATIHAN VOKASI UNTUK PEGAWAI GIANT 

Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja Giant yang 

terkena PHK. Seperti diketahui, perusahaan retail itu akan menutup seluruh gerainya pada Juli 

2021. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pelatihan tersebut ditujukan 

agar pekerja yang kena PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk 

kembali ke pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), 

untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai 

Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," ungkap Indah dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021). 

Putri menyampaikan pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket, Tbk sebagai 

induk perusahaan dari Giant. Putri mengungkapkan pihak manajemen PT Hero Supermarket 

menyatakan bakal berupaya menempatkan eks pekerja Giant ke unit usaha lain dari perusahaan 

tersebut. 
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"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 

karenanya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," sambung 

Putri. 

Ia menambahkan dengan pelatihan vokasi di BLK pekerja Giant mendapatkan bekal keterampilan 

(skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih keterampilan (reskill). 

"Harapannya eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari 

pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri," imbuh Putri. 

Kemnaker, lanjut Putri, melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyiapkan langkah alternatif 

bagi pekerja yang ter-PHK, yaitu Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

"Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka 

mendapatkan hak," jelas Putri. 

Kemnaker juga telah meminta pihak manajemen PT. Hero Supermarket untuk memastikan para 

pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker memberikan apresiasi dengan 

aktivitas yang beragam, PMI di Qatar memiliki image yang baik, sebagai pekerja profesional. 

Kami berharap ke depan kerja sama Indonesia dan Qatar di berbagai bidang, termasuk di bidang 

ketenagakerjaan semakin meningkat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Engagement antara KBRI Doha dan 

masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-19 di Qatar 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Buku Ini bisa memberi motivasi positif bagi 

PMI dan CPMI yg lain dan diharapkan buku ini dapat disebarluaskan di desa migran produktif 

(Desmigratif) 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesemuanya diharapkan membuka lapangan 

kerja di Indonesia 

positive - Ridwan Hassan (Dubes RI di Qatar) PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam 

menjadikan Qatar kaya raya sampai saat ini 

positive - Ridwan Hassan (Dubes RI di Qatar) Dipilihnya Indonesia sebagai partner country YoC 

menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi partner country 

YoC. Peran PMI di Qatar dalam mensukseskan YoC akan sangat penting 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Dubes 

RI di Qatar, Ridwan Hassan di kantor Kemnaker Jakarta, Jumat (4/6/2021). Dalam pertemuan 

singkat tersebut, Menaker Ida Fauziyah memberikan apresiasi kepada Dubes atas kerja kerasnya 

dalam melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Qatar. 

MENAKER IDA APRESIASI PERAN PMI DI QATAR 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menerima kunjungan kehormatan (courtesy 

call) Dubes RI di Qatar, Ridwan Hassan di kantor Kemnaker Jakarta, Jumat (4/6/2021). Dalam 

pertemuan singkat tersebut, Menaker Ida Fauziyah memberikan apresiasi kepada Dubes atas 

kerja kerasnya dalam melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Qatar. 

"Kemnaker memberikan apresiasi dengan aktivitas yang beragam, PMI di Qatar memiliki image 

yang baik, sebagai pekerja profesional. Kami berharap ke depan kerja sama Indonesia dan Qatar 

di berbagai bidang, termasuk di bidang ketenagakerjaan semakin meningkat," ujar Menaker Ida 

Fauziyah didampingi Sesditjen Binapenta Kemnaker, Eva Trisiana dan Plt. Direktur PTKLN, 

Rendra Setiawan. 

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, Dubes RI di Qatar telah menjalankan proses 

pendampingan PMI di Qatar dengan sangat baik. Salah satunya dalam penanganan Covid-19. 

"Engagement antara KBRI Doha dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-

19 di Qatar," katanya. 

Dalam pertemuan tersebut, Menaker Ida menyambut positif akan diterbitkannya buku Mutiara 

Inspirasi dari Qatar yang berisi kisah-kisah sukses PMI di Qatar. "Buku Ini bisa memberi motivasi 

positif bagi PMI dan CPMI yg lain dan diharapkan buku ini dapat disebarluaskan di desa migran 

produktif (Desmigratif)," jelasnya. Kepada Menaker, Dubes Ridwan pun menyampaikan ada 

beberapa rencana investasi besar di Qatar, berupa pengembangan lapangan produksi gas 

maupun investasi Qatar di Indonesia. "Kesemuanya diharapkan membuka lapangan kerja di 

Indonesia," lanjut Ida Fauziyah. 

Diajuga menyebut pentingnya peranan 12 ribu PMI dari 17 ribu WNI di Qatar dalam membangun 

citra Indonesia di Qatar. Selama ini PMI di Qatar dikenal sebagai komunitas yang aktif, dinamis, 

dan beragam. Bahkan secara ekonomi, komunitas Diaspora Indonesia juga telah berperan dalam 

pembangunan di Qatar. PMI di Qatar antara lain turut merintis industrialisasi migas di Qatar pada 

akhir 1990-an. 

"PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam menjadikan Qatar kaya raya sampai saat ini," ujar 

Dubes Ridwan Hassan didampingi oleh Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya, Ali 

Murtado dan Atase Tenaga Kerja KBRI Doha, Muchammad Yusuf. Ridwan menambahkan, peran 

besar WNI di Qatar semakin diakui dengan dipilihnya Indonesia menjadi partner country dalam 

penyelenggaraan Qatar Year of Culture (YoC) 2023, sebuah festival kebudayaan paling bergengsi 

di Qatar. 

"Dipilihnya Indonesia sebagai partner country YoC menjadikan Indonesia sebagai negara Asia 

Tenggara pertama yang menjadi partner country YoC. Peran PMI di Qatar dalam mensukseskan 

YoC akan sangat penting," katanya. CM (srf). 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah terus mengawal proses 

hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus kawal guna memastikan para pekerja 

mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selain itu, manajemen juga 

mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bahwa penutupan Giant 

Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan 

usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Concern kami adalah 

bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-

undangan. Ini harus kita kawal 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan Giant 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris 

Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak manajemen 

dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai 

aturan perundang-undangan yang berlaku. 
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KEMNAKER TERUS KAWAL PROSES RENCANA PHK GIANT 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan 

Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak 

manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak 

pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 

kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-

undangan," kata Sekjen Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (6/4/2021). 

Sekjen Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja 

dan berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta 

kompensasi yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis 

lain," jelasnya. 

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant 

menutup usaha semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, 

usaha Giant juga terdampak pandemi Covid-19. 

Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. "Bahwa penutupan Giant 

Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan 

usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain," katanya. 

Dirjen Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan 

permasalahan ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. 

"Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan 

perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya. CM (srf). 
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Narasumber 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ibu Menaker sudah ada arahan 

kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), untuk mengundang teman-

teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) 

Kemnaker 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Namun nanti akan ada waktu 

tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh karenanya, kita membekali 

mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Harapannya eks pekerja Giant 

yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari pekerjaan lain atau berwirausaha 

secara mandiri 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ada arahan Ibu Menteri untuk 

merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka mendapatkan hak 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja Giant yang 

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja yang ter-PHK dapat 

meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar kerja atau 

berwirausaha mandiri. 
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KEMNAKER SIAPKAN PELATIHAN VOKASI DI BLK BAGI KORBAN PHK GIANT 

Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja Giant yang 

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja yang ter-PHK dapat 

meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar kerja atau 

berwirausaha mandiri. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), 

untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai 

Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, 

melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (4/6/2021). 

Dirjen Putri mengatakan, pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket, Tbk. Dari 

pertemuan, pihak manajemen PT Hero Supermarket akan berupaya menempatkan eks pekerja 

Giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. 

"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 

karenanya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," kata 

Dirjen Putri. 

Dirjen Putri menjelaskan, pelatihan vokasi di BLK diperuntukan bagi angkatan kerja untuk 

membekali keterampilan (skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih 

keterampilan (reskill). 

"Harapannya eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari 

pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri," jelasnya. Dirjen Putri menambahkan, 

Kemnaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyiapkan langkah alternatif bagi pekerja 

yang ter-PHK, yaitu Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

"Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka 

mendapatkan hak," tambah Dirjen Putri. 

PT Hero Supermarket sendiri telah memutuskan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia mulai 

Juli 2021. Kemnaker telah meminta pihak manajemen untuk memastikan para pekerja 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [hhw]. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker memberikan apresiasi dengan 

aktivitas yang beragam, PMI di Qatar memiliki image yang baik, sebagai pekerja profesional. 

Kami berharap ke depan kerja sama Indonesia dan Qatar di berbagai bidang, termasuk di bidang 

ketenagakerjaan semakin meningkat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Engagement antara KBRI Doha dan 

masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan COVID-19 di Qatar 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Buku ini bisa memberi motivasi positif bagi 

PMI dan CPMI yang lain dan diharapkan buku ini dapat disebarluaskan di desa migran produktif 

(Desmigratif) 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesemuanya diharapkan membuka lapangan 

kerja di Indonesia 

positive - Ridwan Hassan (Dubes RI) PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam menjadikan 

Qatar kaya raya sampai saat ini 

positive - Ridwan Hassan (Dubes RI) Dipilihnya Indonesia sebagai partner country YoC 

menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi partner country 

YoC. Peran PMI di Qatar dalam menyukseskan YoC akan sangat penting 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan apresiasi pada Dubes RI untuk Qatar, 

Ridwan Hassan atas kerja kerasnya dalam melayani dan melindungi PMI (Pekerja Migran 

Indonesia) di Qatar. Hal ini ia sampaikan saat menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) 

Ridwan Hassan di Kantor Kemnaker. "Kemnaker memberikan apresiasi dengan aktivitas yang 

beragam, PMI di Qatar memiliki image yang baik, sebagai pekerja profesional. Kami berharap ke 

depan kerja sama Indonesia dan Qatar di berbagai bidang, termasuk di bidang ketenagakerjaan 

semakin meningkat," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021). 

 

APRESIASI PMI DI QATAR, MENAKER: PUNYA IMAGE BAIK SEBAGAI PROFESIONAL 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan apresiasi pada Dubes RI untuk Qatar, 

Ridwan Hassan atas kerja kerasnya dalam melayani dan melindungi PMI (Pekerja Migran 

Indonesia) di Qatar. Hal ini ia sampaikan saat menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) 

Ridwan Hassan di Kantor Kemnaker. 

"Kemnaker memberikan apresiasi dengan aktivitas yang beragam, PMI di Qatar memiliki image 

yang baik, sebagai pekerja profesional. Kami berharap ke depan kerja sama Indonesia dan Qatar 

di berbagai bidang, termasuk di bidang ketenagakerjaan semakin meningkat," ujar Ida dalam 

keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021). 

Ida mengungkap Dubes RI untuk Qatar telah menjalankan proses pendampingan PMI di Qatar 

dengan sangat baik, salah satunya dalam penanganan COVID-19. 

"Engagement antara KBRI Doha dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan 

COVID-19 di Qatar," katanya. 

Dalam kesempatan ini, ia turut menyambut positif rencana diterbitkannya buku Mutiara Inspirasi 

dari Qatar. Diketahui, buku ini berisi kisah-kisah sukses PMI di Qatar. 

"Buku ini bisa memberi motivasi positif bagi PMI dan CPMI yang lain dan diharapkan buku ini 

dapat disebarluaskan di desa migran produktif (Desmigratif)," ungkapnya. 

Ida mengungkap adanya beberapa rencana investasi besar di Qatar yang disampaikan oleh 

Ridwan. Adapun rencana tersebut berupa pengembangan lapangan produksi gas, maupun 

investasi Qatar di Indonesia. 

"Kesemuanya diharapkan membuka lapangan kerja di Indonesia," harapnya. 

Sementara itu, Dubes RI untuk Qatar, Ridwan Hassan menyebut pentingnya peranan 12 ribu 

PMI dari 17 ribu WNI di Qatar dalam membangun citra Indonesia di Qatar. Menurutnya, selama 

ini PMI di Qatar dikenal sebagai komunitas yang aktif, dinamis, dan beragam. 

Bahkan secara ekonomi, lanjut Ridwan, komunitas Diaspora Indonesia juga telah berperan dalam 

pembangunan di Qatar. Ia menambahkan PMI di Qatar diketahui turut merintis industrialisasi 

migas di Qatar pada akhir 1990-an. 
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"PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam menjadikan Qatar kaya raya sampai saat ini," tutur 

Ridwan. 

Ia pun mengungkap peran besar WNI di Qatar semakin diakui dengan dipilihnya Indonesia 

menjadi partner country dalam penyelenggaraan Qatar Year of Culture (YoC) 2023, sebuah 

festival kebudayaan paling bergengsi di Qatar. 

"Dipilihnya Indonesia sebagai partner country YoC menjadikan Indonesia sebagai negara Asia 

Tenggara pertama yang menjadi partner country YoC. Peran PMI di Qatar dalam menyukseskan 

YoC akan sangat penting," pungkasnya. 

Sebagai informasi, dalam pertemuan ini Menaker didampingi oleh Sesditjen Binapenta Kemnaker, 

Eva Trisiana dan Plt. Direktur PTKLN, Rendra Setiawan. Sementara Dubes RI untuk Qatar 

didampingi oleh Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya, Ali Murtado dan Atase Tenaga 

Kerja KBRI Doha, Muchammad Yusuf. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah terus mengawal proses 

hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus kawal guna memastikan para pekerja 

mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selain itu, manajemen juga 

mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bahwa penutupan Giant 

Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan 

usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Concern kami adalah 

bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-

undangan. Ini harus kita kawal 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan Giant 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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KEMNAKER TERUS KAWAL PROSES RENCANA PHK GIANT 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan Giant 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak 

manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak 

pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 

kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-

undangan," kata Sekjen Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (6/4//2021). 

Sekjen Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja 

dan berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta 

kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). 

"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis 

lain," jelas Sekjen Anwar. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant menutup usaha 

semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga 

terdampak pandemi Covid-19. 

Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. "Bahwa penutupan Giant 

Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan 

usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain," katanya. 

Dirjen Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan 

permasalahan ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. 

"Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan 

perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya. [hhw]. 
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Narasumber 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ibu Menaker sudah ada arahan 

kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), mengundang teman-teman 

pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Namun nanti akan ada waktu 

tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh karananya, kita membekali 

mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Harapannya eks pekerja Giant 

yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari pekerjaan lain atau berwirausaha 

secara mandiri 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ada arahan Ibu Menteri untuk 

merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka mendapatkan hak 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja Giant yang 

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja yang ter-PHK dapat 

meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar kerja atau 

berwirausaha mandiri. 
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KEMNAKER SIAPKAN PELATIHAN VOKASI DI BLK BAGI KORBAN PHK GIANT 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja 

Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja yang ter-PHK 

dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar kerja atau 

berwirausaha mandiri. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), 

mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai 

Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, 

melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (4/6/2021). 

Dirjen Putri mengatakan, pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket, Tbk. Dari 

pertemuan, pihak manajemen PT Hero Supermarket akan berupaya menempatkan eks pekerja 

Giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. 

"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 

karananya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," katanya. 

Lebih lanjut Ia menjelaskan, pelatihan vokasi di BLK diperuntukan bagi angkatan kerja untuk 

membekali keterampilan (skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih 

keterampilan (reskill). 

"Harapannya eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari 

pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri," jelasnya. 

Dirjen Putri menambahkan, Kemnaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyiapkan 

langkah alternatif bagi pekerja yang ter-PHK, yaitu Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

"Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka 

mendapatkan hak," tambahnya. 

PT Hero Supermarket sendiri telah memutuskan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia mulai 

Juli 2021. Kemnaker telah meminta pihak manajemen untuk memastikan para pekerja 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. CM (srf). 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja Giant yang 

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro 

Putri mengatakan hal itu ditujukan agar pekerja yang ter-PHK dapat meningkatkan atau alih 

keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 

 

ALHAMDULILLAH, KEMNAKER SIAPKAN PELATIHAN VOKASI DI BLK BAGI KORBAN 

PHK GIANT 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja 

Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan hal itu ditujukan agar pekerja 

yang ter-PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke 

pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), 

untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai 

Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat 

(4/6). 

Putri menjelaskan pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket, Tbk. 

Berdasarkan pertemuan itu, menurutnya, pihak manajemen PT Hero Supermarket akan 

berupaya menempatkan eks pekerja Giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. 
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"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 

karananya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," kata Putri. 

Dia menjelaskan pelatihan vokasi di BLK diperuntukan bagi angkatan kerja untuk membekali 

keterampilan ( skilling ), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih keterampilan 

(reskill). 

"Harapannya eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari 

pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri," jelasnya. 

Putri menambahkan Kemnaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyiapkan langkah 

alternatif bagi pekerja yang ter- PHK, yaitu Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

"Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka 

mendapatkan hak," tambah Dirjen Putri. 

PT Hero Supermarket sendiri telah memutuskan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia mulai 

Juli 2021. Kemnaker telah meminta pihak manajemen untuk memastikan para pekerja 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. (jpnn). 
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Ringkasan 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) berhasil menjembatani penyelesaian sengketa 

perburuhan antara PT Indomarco Prismatama dengan pekerjanya. Sebelumnya, akibat kasus ini 

sejumlah serikat pekerja menyatakan aksi boikot atas gerai-gerai Indomaret di seluruh 

Indonesia. Namun, masalah ini kemudian mereda setelah Kemnaker melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker (Ditjen PHI JSK) 

memfasilitasi pertemuan pihak PT Indomarco Prismatama dengan serikat pekerja Indomaret 

agar menyelesaikan masalah itu dengan mengedepankan musyawarah mufakat. 

 

KEMNAKER: UTAMAKAN MUSYARAWAH MUFAKAT DALAM PENYELESAIAN 

HUBUNGAN INDUSTRIAL 

Jakarta, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) berhasil menjembatani penyelesaian sengketa 

perburuhan antara PT Indomarco Prismatama dengan pekerjanya. Sebelumnya, akibat kasus ini 

sejumlah serikat pekerja menyatakan aksi boikot atas gerai-gerai Indomaret di seluruh 

Indonesia. 

Namun, masalah ini kemudian mereda setelah Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker (Ditjen PHI JSK) memfasilitasi 

pertemuan pihak PT Indomarco Prismatama dengan serikat pekerja Indomaret agar 

menyelesaikan masalah itu dengan mengedepankan musyawarah mufakat. 
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"Pemerintah selalu mendorong musyawarah mufakat untuk mencari solusi terbaik dalam setiap 

penyelesaian kasus ketenagakerjaan," kata Dirjen PHI JSK Indah Anggoro Putri, Jumat (4/6). 

Dijelaskannya, Kemnaker memiliki kepedulian dan sensitifas terhadap masalah hubungan 

industrial yang bergejolak akibat dinamika bisnis di masa pandemi Covid-19. 

Dirinya juga menekankan agar setiap perusahaan dan pekerja mengedepankan penyelesaian 

secara bipartit dalam masalah hubungan industrial sehingga tercipta saling pengertian dan 

kesepahaman dan melahirkan kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. 

Karenanya, Putri berharap agar kasus Indomaret dengan serikat pekerja dijadikan pengalaman 

bagi semua di masa yang sulit menghadapi pandemi Covid-19 dengan bisa mengedepankan 

dialog yang menghasilkan musyawarah mufakat. 

"Ini sebagai contoh bahwa di masa sulit apapun pekerja dan pengusaha selalu menempuh 

dialog," katanya. 

Sementara itu Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi memberikan apresiasi kepada Presiden 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau seluruh 

anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret. 

"Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini 

langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legawa, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot, 

" kata Sekjen Anwar Sanusi di Jakarta, Kamis (3/6). 

Anwar juga memberikan pujian kepada PT Indomarco Prismatama yang telah mendorong 

pekerjanya melakukan dialog hubungan industrial secara bipartit hingga tercipta saling 

pengertian dan kesepahaman dan melahirkan kesepakatan. 

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

harmonis, " kata Anwar Sanusi. 

Sedangkan Said Iqbal mengatakan konflik yang terjadi antara manajemen PT Indomarco 

Prismatama (Indomaret) dan mantan karyawannya, Anwar Bessy, berakhir damai. Menurut Said 

Iqbal, manajemen Indomaret dan Anwar Bessy yang diwakili FSPMI dan KSPI, telah mencapai 

saling pengertian yang melahirkan kesepakatan damai. 

"Kami berterima kasih kepada Dirjen PHI yang sudah mengambil langkah dari kasus ini sejak 

awal," tutur Said Iqbal. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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Narasumber 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ibu Menaker sudah ada arahan 

kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), untuk mengundang teman-

teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) 

Kemnaker 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Namun nanti akan ada waktu 

tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh karenanya, kita membekali 

mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Harapannya, eks pekerja Giant 

yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari pekerjaan lain atau berwirausaha 

secara mandiri 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ada arahan Ibu Menteri untuk 

merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka mendapatkan hak 

 

Ringkasan 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja Giant yang 

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan atau 

alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 
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KEMNAKER AKAN BERI PELATIHAN VOKASI BAGI KARYAWAN GIANT YANG 

TERKENA PHK 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja Giant yang 

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan atau 

alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), 

untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai 

Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," katanya, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat 

(4/6/2021). 

Putri mengatakan, pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket, Tbk. Dari 

pertemuan, manajemen PT Hero Supermarket akan berupaya menempatkan eks pekerja Giant 

ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. 

"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 

karenanya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," kata Putri. 

Ia menambahkan, pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) diperuntukan bagi angkatan kerja 

untuk membekali keterampilan (skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih 

keterampilan (reskill). 

"Harapannya, eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari 

pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri," jelasnya. 

Putri menambahkan, Kemnaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyiapkan langkah 

alternatif bagi pekerja yang ter-PHK, yaitu Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

"Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka 

mendapatkan hak," tambah Putri. 

PT Hero Supermarket sendiri telah memutuskan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia mulai 

Juli 2021. Kemnaker telah meminta pihak manajemen untuk memastikan para pekerja 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker memberikan apresiasi dengan 

aktivitas yang beragam. PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Qatar memiliki image yang baik, 

sebagai pekerja profesional. Kami berharap ke depan kerja sama Indonesia dan Qatar di berbagai 

bidang, termasuk di bidang ketenagakerjaan semakin meningkat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Engagement antara KBRI Doha dan 

masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan COVID-19 di Qatar 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Buku Ini bisa memberi motivasi positif bagi 

PMI dan CPMI yang lain, dan diharapkan buku ini dapat disebarluaskan di desa migran produktif 

(desmigratif) 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesemuanya diharapkan membuka lapangan 

kerja di Indonesia 

neutral - Ridwan Hassan (Dubes RI di Qatar) PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam 

menjadikan Qatar kaya raya sampai saat ini 

neutral - Ridwan Hassan (Dubes RI di Qatar) Dipilihnya Indonesia sebagai partner country YoC 

menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi partner country 

YoC. Peran PMI di Qatar dalam mensukseskan YoC akan sangat penting 
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Ringkasan 

Setelah menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Dubes RI di Qatar, Ridwan Hassan, di 

kantor Kemnaker Jakarta, Jumat (4/6/2021), Menaker, Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya 

berharap, Indonesia dan Qatar bisa meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. "Kemnaker 

memberikan apresiasi dengan aktivitas yang beragam. PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Qatar 

memiliki image yang baik, sebagai pekerja profesional. Kami berharap ke depan kerja sama 

Indonesia dan Qatar di berbagai bidang, termasuk di bidang ketenagakerjaan semakin 

meningkat," katanya, usai pertemuan singkat. 

 

TERIMA KUNJUNGAN KEHORMATAN, MENAKER APRESIASI PERAN PMI DI QATAR 

Setelah menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Dubes RI di Qatar, Ridwan Hassan, di 

kantor Kemnaker Jakarta, Jumat (4/6/2021), Menaker, Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya 

berharap, Indonesia dan Qatar bisa meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. 

"Kemnaker memberikan apresiasi dengan aktivitas yang beragam. PMI (Pekerja Migran 

Indonesia) di Qatar memiliki image yang baik, sebagai pekerja profesional. Kami berharap ke 

depan kerja sama Indonesia dan Qatar di berbagai bidang, termasuk di bidang ketenagakerjaan 

semakin meningkat," katanya, usai pertemuan singkat. 

Pada pertemuan itu, Ida didampingi Sesditjen Binapenta Kemnaker, Eva Trisiana dan Plt. Direktur 

PTKLN, Rendra Setiawan. 

Ida mengungkapkan, Dubes RI di Qatar telah menjalankan proses pendampingan PMI di Qatar 

dengan sangat baik. Salah satunya dalam penanganan Covid-19. 

"Engagement antara KBRI Doha dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan 

COVID-19 di Qatar," katanya. 

Dalam pertemuan tersebut, Ida menyambut positif pada diterbitkannya buku Mutiara Inspirasi 

dari Qatar, yang berisi kisah-kisah sukses PMI di Qatar. 

"Buku Ini bisa memberi motivasi positif bagi PMI dan CPMI yang lain, dan diharapkan buku ini 

dapat disebarluaskan di desa migran produktif (desmigratif)," katanya. 

Kepada Menaker, Dubes Ridwan pun menyampaikan ada beberapa rencana investasi besar di 

Qatar, berupa pengembangan lapangan produksi gas maupun investasi Qatar di Indonesia. 

"Kesemuanya diharapkan membuka lapangan kerja di Indonesia," kata Ida. 

Ridwan juga menyebut pentingnya peranan 12 ribu PMI dari 17 ribu WNI di Qatar dalam 

membangun citra Indonesia di Qatar. Selama ini, PMI di Qatar dikenal sebagai komunitas yang 

aktif, dinamis, dan beragam. 

Bahkan secara ekonomi, komunitas diaspora Indonesia juga telah berperan dalam pembangunan 

di Qatar. PMI di Qatar antara lain turut merintis industrialisasi migas di Qatar pada akhir 1990-

an. 
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"PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam menjadikan Qatar kaya raya sampai saat ini," ujar 

Ridwan, yang didampingi oleh Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya, Ali Murtado dan 

Atase Tenaga Kerja KBRI Doha, Muchammad Yusuf. 

Dubes Ridwan menambahkan, peran besar WNI di Qatar semakin diakui dengan dipilihnya 

Indonesia menjadi partner country dalam penyelenggaraan Qatar Year of Culture (YoC) 2023, 

sebuah festival kebudayaan paling bergengsi di Qatar. 

"Dipilihnya Indonesia sebagai partner country YoC menjadikan Indonesia sebagai negara Asia 

Tenggara pertama yang menjadi partner country YoC. Peran PMI di Qatar dalam mensukseskan 

YoC akan sangat penting," katanya. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker memberikan apresiasi dengan 

aktivitas yang beragam, PMI di Qatar memiliki image yang baik, sebagai pekerja profesional. 

Kami berharap ke depan kerja sama Indonesia dan Qatar di berbagai bidang, termasuk di bidang 

ketenagakerjaan semakin meningkat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Engagement antara KBRI Doha dan 

masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-19 di Qatar 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Buku Ini bisa memberi motivasi positif bagi 

PMI dan CPMI yg lain dan diharapkan buku ini dapat disebarluaskan di desa migran produktif 

(Desmigratif) 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesemuanya diharapkan membuka lapangan 

kerja di Indonesia 

positive - Ridwan Hassan (Dubes RI di Qatar) PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam 

menjadikan Qatar kaya raya sampai saat ini 

positive - Ridwan Hassan (Dubes RI di Qatar) Dipilihnya Indonesia sebagai partner country YoC 

menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi partner country 

YoC. Peran PMI di Qatar dalam mensukseskan YoC akan sangat penting 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapreasi peran Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) di 

Qatar. Hal itu disampaikan Ida saat menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Dubes RI 

di Qatar, Ridwan Hassan, di kantor Kemnaker Jakarta, Jumat (4/6). 

 

MENAKER APRESIASI PERAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI QATAR 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapreasi peran Pekerja Migran Indonesia 

( PMI ) di Qatar. 

Hal itu disampaikan Ida saat menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Dubes RI di Qatar, 

Ridwan Hassan, di kantor Kemnaker Jakarta, Jumat (4/6). 

Dalam pertemuan singkat tersebut, Menaker Ida Fauziyah juga memberikan apresiasi kepada 

Dubes atas kerja kerasnya dalam melayani dan melindungi PMI di Qatar. 

"Kemnaker memberikan apresiasi dengan aktivitas yang beragam, PMI di Qatar memiliki image 

yang baik, sebagai pekerja profesional. Kami berharap ke depan kerja sama Indonesia dan Qatar 

di berbagai bidang, termasuk di bidang ketenagakerjaan semakin meningkat," ujar Ida Fauziyah. 

Politikus PKB itu mengungkapkan Dubes RI di Qatar telah menjalankan proses pendampingan 

PMI di Qatar dengan sangat baik. Salah satunya dalam penanganan Covid-19. 

"Engagement antara KBRI Doha dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-

19 di Qatar," kata Menaker Ida. 

Ida Fauziyah juga menyambut baik diterbitkannya buku Mutiara Inspirasi dari Qatar yang berisi 

kisah-kisah sukses PMI di Qatar. 

"Buku Ini bisa memberi motivasi positif bagi PMI dan CPMI yg lain dan diharapkan buku ini dapat 

disebarluaskan di desa migran produktif (Desmigratif)," katanya. 

Kepada Menaker, Dubes Ridwan pun menyampaikan ada beberapa rencana investasi besar di 

Qatar, berupa pengembangan lapangan produksi gas maupun investasi Qatar di Indonesia. 

"Kesemuanya diharapkan membuka lapangan kerja di Indonesia," katanya. 

Dubes Ridwan Hassan juga menyebut pentingnya peranan 12 ribu PMI dari 17 ribu WNI di Qatar 

dalam membangun citra Indonesia di Qatar. Selama ini PMI di Qatar dikenal sebagai komunitas 

yang aktif, dinamis, dan beragam. 

Bahkan secara ekonomi, komunitas Diaspora Indonesia juga telah berperan dalam pembangunan 

di Qatar. PMI di Qatar antara lain turut merintis industrialisasi migas di Qatar pada akhir 1990-

an. 

"PMI di Qatar telah berkontribusi besar dalam menjadikan Qatar kaya raya sampai saat ini," ujar 

Dubes Ridwan Hassan didampingi oleh Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya, Ali 

Murtado dan Atase Tenaga Kerja KBRI Doha, Muchammad Yusuf. 
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Dubes Ridwan menambahkan peran besar WNI di Qatar semakin diakui dengan dipilihnya 

Indonesia menjadi partner country dalam penyelenggaraan Qatar Year of Culture (YoC) 2023, 

sebuah festival kebudayaan paling bergengsi di Qatar. 

"Dipilihnya Indonesia sebagai partner country YoC menjadikan Indonesia sebagai negara Asia 

Tenggara pertama yang menjadi partner country YoC. Peran PMI di Qatar dalam mensukseskan 

YoC akan sangat penting," katanya. 

Pada acara tersebut turun mendampingi Sesditjen Binapenta Kemnaker, Eva Trisiana dan Plt. 

Direktur PTKLN, Rendra Setiawan. 

(jpnn)  
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah terus mengawal proses 

hubungan industrial di Giant. Kita akan terus kawal, guna memastikan para pekerja mendapatkan 

hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selain itu, manajemen juga 

mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bahwa penutupan Giant 

Hypermarket merupakan keputusan bisnis, sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan 

usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Concern kami adalah 

bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-

undangan. Ini harus kita kawal 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Anwar Sanusi, 

mengatakan, pihaknya memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan Giant. Ia akan mengawal, karyawan Giant mendapatkan hak-haknya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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KEMNAKER PASTIKAN AKAN KAWAL RENCANA PHK KARYAWAN GIANT 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Anwar Sanusi, 

mengatakan, pihaknya memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan Giant. Ia akan mengawal, karyawan Giant mendapatkan hak-haknya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial di Giant. Kita akan terus kawal, guna 

memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan," 

katanya, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (6/4//2021). 

Anwar mengatakan, telah memanggil pihak manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, 

perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Ia menambahkan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan 

berkomunikasi dengan serikat pekerja, terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta 

kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). 

"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis 

lain," jelas Anwar. 

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant 

menutup usaha, semata-mata karena faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha 

Giant juga terdampak pandemi Covid-19. 

Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. 

"Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis, sebagai akibat pandemi 

Covid-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand 

lain," katanya. 

Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan 

permasalah ini secara bipartite, dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. 

"Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan 

perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya. 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah terus mengawal proses 

hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus kawal guna memastikan para pekerja 

mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selain itu, manajemen juga 

mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bahwa penutupan Giant 

Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan 

usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Concern kami adalah 

bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-

undangan. Ini harus kita kawal 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan Giant 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris 

Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak manajemen 

dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai 

aturan perundang-undangan yang berlaku. 
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KEMNAKER PASTIKAN TERUS KAWAL PROSES RENCANA PHK GIANT 

JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan 

Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak 

manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak 

pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 

kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-

undangan," kata Sekjen Anwar, Jumat (6/4). 

Sekjen Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja 

dan berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta 

kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). "Selain itu, manajemen 

juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain," jelas Sekjen 

Anwar. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant menutup usaha 

semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga 

terdampak pandemi Covid-19. 

Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. "Bahwa penutupan Giant 

Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan 

usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain," katanya. 

Dirjen Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan 

permasalah ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. "Concern 

kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan 

perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan Giant 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

KEMNAKER KAWAL PROSES RENCANA PHK GIANT 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. 

Salah satunya adalah memastikan karyawan Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan telah memanggil pihak manajemen dan 

pekerja Giant. 

Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan perundang-

undangan yang berlaku. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 

kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-

undangan," kata Sekjen Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (6/4). 
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Anwar menjelaskan manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan 

berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta kompensasi 

yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). 

"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di- PHK ke unit 

bisnis lain," jelas Anwar. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menambahkan Giant menutup usaha 

semata-mata dikarenakan faktor bisnis. 

Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga terdampak pandemi Covid-19. 

Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. 

"Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi 

Covid-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand 

lain," katanya. 

Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan 

permasalah ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. 

" Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai 

peraturan perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya. 

(jpnn). 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja 

Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Harapannya, pekerja yang ter-PHK 

dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar kerja atau 

berwirausaha. "Menaker (Ida Fauziyah) sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina 

Pelatihan (Binalatvoktas), untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk 

mengikuti pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Dirjen PHI dan Jamsos 

Kemnaker Indah Anggoro Putri lewat rilis resmi, Jumat (4/6). 

 

KEMNAKER SIAPKAN PELATIHAN VOKASI UNTUK KORBAN PHK GIANT 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan memberikan pelatihan vokasi bagi 

pekerja Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Harapannya, pekerja yang 

ter-PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar 

kerja atau berwirausaha. 

"Menaker (Ida Fauziyah) sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan 

(Binalatvoktas), untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti 

pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker 

Indah Anggoro Putri lewat rilis resmi, Jumat (4/6). 

Putri mengatakan pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket Tbk. Dari 

pertemuan itu, pihak manajemen menyatakan akan berupaya menempatkan eks pekerja Giant 

ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. 
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"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 

karenanya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," imbuhnya. 

Dia menjelaskan bahwa pelatihan vokasi di BLK diperuntukkan bagi angkatan kerja untuk 

membekali keterampilan ( skilling ), meningkatkan keterampilan ( up skill ), ataupun alih 

keterampilan ( reskill ). 

Lebih jauh, ia menambahkan, Kemnaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyiapkan 

langkah alternatif bagi pekerja yang ter-PHK melalui Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

"Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka 

mendapatkan hak," ujar dia. 

Seperti diketahui, PT Hero Supermarket Tbk telah memutuskan menutup gerai Giant di seluruh 

Indonesia mulai Juli 2021. 
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Narasumber 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bahwa penutupan Giant 

Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan 

usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Concern kami adalah 

bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-

undangan. Ini harus kita kawal 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah terus mengawal proses 

hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus kawal guna memastikan para pekerja 

mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selain itu, manajemen juga 

mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan terus mengawal proses rencana 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant yang ditutup. Salah satunya dengan 

memastikan karyawan Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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KEMNAKER BUKA-BUKAAN PENYEBAB GERAI GIANT DITUTUP 

Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan terus mengawal proses rencana 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant yang ditutup. 

Salah satunya dengan memastikan karyawan Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, 

Indah Anggoro Putri, mengutarakan jika Giant menutup usaha semata-mata dikarenakan faktor 

bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga terdampak pandemi Covid-19. 

Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. "Bahwa penutupan Giant 

Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan 

usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain," ujar dia dalam 

keterangan tertulisnya, Jumat (6/4//2021). 

Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan 

permasalah ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. 

" Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai 

peraturan perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujar Putri. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan telah memanggil pihak manajemen dan 

pekerja Giant. 

Dikatakan jika pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan perundang-

undangan yang berlaku. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 

kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-

undangan," kata dia. 

Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan 

berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta kompensasi 

yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). 

"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis 

lain," sambungnya. 
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Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,9% dan pertumbuhan 

wirausaha baru sebesar 4% pada tahun 2024. Hal ini menjadi penting untuk terus didorong 

karena kewirausahaan berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan secara otomatis dapat 

membantu pemulihan ekonomi nasional. Upaya peningkatan jumlah wirausaha ini juga diiringi 

oleh Program Kartu Prakerja yang merupakan inisiasi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. 

 

PROGRAM KARTU PRAKERJA BERPERAN DALAM UPSKILLING SDM DAN CIPTAKAN 

LAPANGAN KERJA KERJA BARU 

Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,9% dan pertumbuhan 

wirausaha baru sebesar 4% pada tahun 2024. Hal ini menjadi penting untuk terus didorong 

karena kewirausahaan berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan secara otomatis dapat 

membantu pemulihan ekonomi nasional. Upaya peningkatan jumlah wirausaha ini juga diiringi 

oleh Program Kartu Prakerja yang merupakan inisiasi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. 

"Saya bangga hari ini dapat bertemu lagi secara langsung dengan para pejuang yang tangguh. 

Negara ini tentunya membutuhkan masyarakat yang mampu dan terus semangat beradaptasi 

dengan keadaan. Saya ucapkan terima kasih kepada alumni Kartu Prakerja yang telah 

menerapkan ilmunya untuk berwirausaha sehingga membantu Pemerintah menciptakan 
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lapangan pekerjaan di masa pandemi seperti ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

dalam talkshow yang bertajuk "Antara Tren, Produk dan Konsumen" di Bandung dan dihadiri 

oleh alumni Kartu Prakerja, Jumat 4 Juni 2021. 

Data hasil survei independen menyebutkan bahwa setelah mengikuti Program Kartu Prakerja 

terjadi peningkatan sebesar 13% dalam jumlah kelompok wirausaha. Naiknya jumlah 

wirausahawan saat ini telah sesuai dengan sasaran Program Kartu Prakerja. Semakin banyak 

jumlah wirausahawan dan jumlah usaha yang berkembang maka akan terjadi penyerapan tenaga 

kerja. 

Airlangga juga mengucapkan terima kasih kepada para alumni Program Kartu Prakerja yang 

telah memanfaatkan program Pemerintah untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Secara umum, 

hasil survei tersebut juga merilis data animo masyarakat yang sangat tinggi terhadap Program 

Kartu Prakerja. Tingginya minat itu diikuti juga dengan kepuasan terhadap pelayanan dan 

manfaat Kartu Prakerja. 

Hasil survei persepsi penerima Program Kartu Prakerja juga menyatakan di samping memiliki 

tambahan keterampilan, program tersebut berfugsi sebagai jaring pengamanan sosial di tengah 

pandemi dan menurunkan tingkat pengangguran. 

Airlangga mengatakan bahwa kunci kesuksesan Program Kartu Prakerja bukan hanya pada 

penyelenggara atau seberapa besar dana yang digelontorkan oleh Pemerintah, tetapi juga pada 

perubahan positif khususnya dari segi skill yang dimiliki oleh para penerima Kartu Prakerja. 

"Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah diharapkan dapat maksimal memberikan 

dampak baik kepada masyarakat. Alumni Program Kartu Prakerja juga berkesempatan 

mendapatkan manfaat Kredit Usaha Rakyat yang saat ini Pemerintah mengupayakan dengan 

maksimal hingga bunganya hanya 3%. Manfaatkan kesempatan ini. Kembangkan bisnis hingga 

memiliki dampak maksimal pada roda perekonomian nasional," tutur Airlangga. 

Sebagai motor penggerak pembiayaan yang utama untuk UMKM, Plafon Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) tahun 2021 ditingkatkan dari Rp253 T menjadi Rp285 T. Peningkatan plafon KUR 

merupakan respon atas antusiasme yang tinggi dari para pelaku usaha UMKM akan kehadiran 

KUR dengan suku bunga rendah. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan 

sejauh ini Pemerintah telah menyiapkan berbagai jenis KUR, antara lain KUR Super Mikro, KUR 

Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus dan KUR TKI. Penyaluran KUR selama tahun 2021 terbagi atas 

KUR Super Mikro (4,71%), KUR Mikro (61,60%), KUR Kecil (33,67%), dan KUR Penempatan TKI 

(0,03%). 

Realisasi KUR pada Januari 2021 s.d. 2 Juni 2021 sebesar Rp103,19 T atau 40,79% dari target 

tahun 2021 sebesar Rp253 T yang diberikan kepada 2,81 juta debitur sehingga total outstanding 

KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp259,05 T dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 

0,71%. 

"Secara nasional realisasi penyaluran KUR alumni Kartu Prakerja per Triwulan I Tahun 2021 yang 

dilakukan oleh BRI dan BNI mencapai 2.242 debitur dengan total realisasi sebesar Rp65,9 M," 

kata Iskandar. 
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Selanjutnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Rudy 

Salahuddin yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan Program Kartu Prakerja 

yang hampir dua tahun hadir untuk melengkapi mozaik program peningkatan kualitas SDM 

Indonesia terbuka bagi semua orang yang mendaftar dan memenuhi persyaratan. Karena 

menurutnya skill gap merupakan persoalan yang dihadapi bukan hanya oleh pencari kerja tetapi 

juga pekerja dan pelaku wirausaha. 

"Dari data yang saya peroleh, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penerima Kartu Prakerja 

terbanyak dan total penerima mencapai lebih dari 1 juta orang. Karena itulah dalam rangkaian 

talkshow dan dialog dengan para alumni dan penerima Kartu Prakerja tahun 2021 untuk pertama 

kalinya diadakan di Jawa Barat," tutur Rudy. 

Dalam rangka menghadapi bonus demografi, produktivitas tenaga kerja Indonesia harus terus 

ditingkatkan. Untuk itu Program Kartu Prakerja diluncurkan oleh Pemerintah, agar dapat 

memberikan peluang dan harapan bagi seluruh masyarakat utamanya bagi anak-anak muda di 

Indonesia, agar mau berubah, mau bangkit, mau meningkatkan kemampuannya hingga menjadi 

SDM yang kompeten, produktivitas tinggi dan berdaya saing. 

Pada kesempatan yang sama, Airlangga secara simbolis memberikan KUR kepada alumni 

Program Kartu Prakerja dilanjutkan dengan berdialog dan mengunjungi Pojok Karya didampingi 

oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, 

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BNI Sis Apik Wijayanto dan Direktur Bisnis Mikro Bank 

BRI Supari. 

"Dalam situasi pandemi ini kita membutuhkan sumber daya manusia yang multi skill, dan itu 

hanya bisa dicapai dengan pembelajaran terus-menerus. Jadi, terima kasih, Pemerintah senang 

dan tentunya Program Kartu Prakerja ini diharapkan bisa membantu seluruh masyarakat 

Indonesia. Alumni Kartu Prakerja adalah champion-champion Bangsa Indonesia. Sekali lagi kami 

ucapkan selamat, dan Pemerintah akan terus mendorong agar usahanya bisa meningkat," 

pungkas Airlangga.***. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana memberikan pelatihan vokasi bagi 

pekerja Giant yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja 

tersebut dapat meningkatkan atau alih keterampilan agar dapat masuk kembali ke pasar kerja 

atau berwirausaha mandiri. "Ibu Menaker (Ida Fauziah) sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, 

dan Dirjen Bina Pelatihan untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant untuk 

mengikuti pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja Kemnaker," kata Direktur Jenderal Pemutusan 

Hubungan Industri dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam siaran pers, Jumat, 4 Juni 

2021. 

 

GIANT TUTUP, KORBAN PHK BAKAL DAPAT BANTUAN PELATIHAN DARI 

KEMENAKER 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana memberikan pelatihan vokasi 

bagi pekerja Giant yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, 

pekerja tersebut dapat meningkatkan atau alih keterampilan agar dapat masuk kembali ke pasar 

kerja atau berwirausaha mandiri. 

"Ibu Menaker (Ida Fauziah) sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan 

untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai 

Latihan Kerja Kemnaker," kata Direktur Jenderal Pemutusan Hubungan Industri dan Jamsos 

Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam siaran pers, Jumat, 4 Juni 2021. 
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Putri mengatakan Kemenaker telah memanggil manajemen PT Hero SupermarketTbk. Dari 

pertemuan tersebut, manajemen PT Hero Supermarket akan berupaya menempatkan eks 

pekerja Giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. 

"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 

karenanya, kami akan membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," kata 

Putri. 

Putri menjelaskan pelatihan vokasi di BLK diperuntukan bagi angkatan kerja untuk membekali 

keterampilan (skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih keterampilan (reskill). 

Eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan diharapkan memiliki alternatif untuk mencari 

pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri. Dia menambahkan Kemenaker melalui Ditjen 

Binapenta dan PKK juga menyiapkan langkah alternatif bagi pekerja yang ter-PHK, yaitu Program 

Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

PT Hero Supermarket telah memutuskan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia mulai Juli 

2021. Kemenaker telah meminta manajemen untuk memastikan para pekerja mendapatkan hak-

haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. 

Setidaknya terdapat 2.700 pekerja yang menjadi korban PHK akibat keputusan bisnis ini. 

Sebelumnya, emiten ritel PT Hero Supermarket Tbk. (HERO) berencana mengubah sejumlah 

gerai Giant menjadi IKEA. 

Salah satu penyebabnya adalah popularitas format hypermarket seperti Giant saat ini mengalami 

penurunan, baik di Indonesia maupun secara global. Sementara itu, IKEA yang menjalankan 

bisnis di sektor rumah tangga untuk kelas atas memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. 
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Narasumber 

neutral - Anwar (Sekjen) Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di 

Giant. Kita akan terus kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai 

ketentuan perundang-undangan 

positive - Anwar (Sekjen) Manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-

PHK ke unit bisnis lain 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bahwa penutupan Giant 

Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi COVID-19 dan persaingan 

usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Concern kami adalah 

bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-

undangan. Ini harus kita kawal 

 

Ringkasan 

Supermarket Giant dipastikan akan tutup pada bulan Juli mendatang. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut setidaknya ada 2.700 karyawan akan mengalami 

(Pemutusan Hubungan Kerja) PHK imbas dari penutupan Giant. Kemnaker menyatakan bakal 

mengawal rencana PHK karyawan Giant. Salah satunya memastikan karyawan Giant 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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SEBANYAK 2.700 KARYAWAN KENA PHK IMBAS PENUTUPAN GIANT 

Jakarta, - Supermarket Giant dipastikan akan tutup pada bulan Juli mendatang. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut setidaknya ada 2.700 karyawan akan mengalami 

(Pemutusan Hubungan Kerja) PHK imbas dari penutupan Giant. 

Kemnaker menyatakan bakal mengawal rencana PHK karyawan Giant. Salah satunya 

memastikan karyawan Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 

kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-

undangan," kata Sekjen Anwar dalam keterangannya, Jumat (4/6). 

Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan 

berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta kompensasi 

yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). "Manajemen juga mengupayakan 

penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain," jelas Sekjen Anwar. 

Selain itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant 

menutup usaha semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Menurutnya persaingan bisnis yang 

dihadapi Giant ketat dan terkena efek pandemi Covid-19. 

"Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi 

COVID-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand 

lain," kata Putri. 

Putri mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja yang mampu mendialogkan permasalah ini 

secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. "Concern kami adalah 

bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-

undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya. 
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta agar karyawan Giant mendapatkan hak-

haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tekait rencana pemutusan 

hubungan kerja ( PHK ). Untuk memastikan hal tersebut, Kemnaker akan terus mengawal proses 

rencana PHK karyawan Giant. Dijelaskan Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, pihaknya 

telah memanggil manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, perusahaan sudah memberikan 

hak-hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

KEMNAKER TEGASKAN HAK KARYAWAN GIANT YANG DI-PHK HARUS TERPENUHI 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta agar karyawan Giant mendapatkan hak-

haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tekait rencana pemutusan 

hubungan kerja ( PHK ). Untuk memastikan hal tersebut, Kemnaker akan terus mengawal proses 

rencana PHK karyawan Giant. 

Dijelaskan Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, pihaknya telah memanggil manajemen 

dan pekerja Giant. Menurutnya, perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 

kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-

undangan," kata Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, dikutip detikcom, Jumat 

(4/6/2021). 
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Lanjut dia, manajemen Giant juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan 

berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta kompensasi 

yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). 

"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis 

lain," ujar Anwar. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri pun menerangkan bahwa Giant menutup 

usaha semata-mata karena faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga 

terdampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan 

mengalami PHK. 

"Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi 

COVID-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand 

lain," ujarnya. 

Putri pun mengapresiasi manajemen dan pekerja/buruh karena mampu berdialog mengenai 

permasalahan tersebut secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. 

" Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai 

peraturan perundang-undangan. Ini harus kita kawal," tutupnya. 
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Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja Giant yang 

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja yang terkena PHK dapat 

meningkatkan atau alih keterampilan, agar siap kembali kerja. "Ibu Menaker sudah ada arahan 

kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), untuk mengundang teman-

teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) 

Kemnaker," kata Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Indah 

Anggoro Putri, dalam keterangannya, Jumat (4/6). 

 

KEMNAKER AKAN BERI PELATIHAN VOKASI UNTUK KARYAWAN GIANT 

Jakarta, - Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja 

Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja yang terkena 

PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, agar siap kembali kerja. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), 

untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai 

Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial, Indah Anggoro Putri, dalam keterangannya, Jumat (4/6). 

Meski begitu, Putri mengatakan, Kemenaker sendiri sebenarnya telah memanggil manajemen PT 

Hero Supermarket, induk dari Giant terkait nasib karyawannya. Dari pertemuan, pihak 

manajemen PT Herro Supermarket akan berupaya menempatkan eks pekerja giant ke unit usaha 

lain dari perusahaan tersebut. 
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"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 

karananya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," kata 

Dirjen Putri. 

Lebih lanjut, Putri menjelaskan pelatihan vokasi diperuntukan bagi angkatan kerja selain untuk 

membekali keterampilan agar siap bekerja, karyawan Giant dapat juga berwiraswasta. Apalagi 

prospek UMKM saat ini juga terbilang besar. 

"Harapannya eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari 

pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri," jelasnya. 

Tak hanya itu, Putri menambahkan, Kemnaker Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Ada arahan 

Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka mendapatkan 

hak," tambah Putri. 

Sebelumnya, PT Hero Supermarket sendiri telah memutuskan menutup gerai Giant di seluruh 

Indonesia mulai Juli 2021. Kemnaker telah meminta pihak manajemen untuk memastikan para 

pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. 
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positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ibu Menaker sudah ada arahan 

kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan untuk mengundang teman-teman pekerja 

mantan Giant untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja Kemnaker 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Namun nanti akan ada waktu 

tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh karenanya, kami akan 

membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana memberikan pelatihan vokasi bagi 

pekerja Giant yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja 

tersebut dapat meningkatkan atau alih keterampilan agar dapat masuk kembali ke pasar kerja 

atau berwirausaha mandiri. "Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen 

Bina Pelatihan untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant untuk mengikuti 

pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja Kemnaker," kata Direktur Jenderal Pemutusan Hubungan 

Industri dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam siaran pers, Jumat (4/6/2021). 

 

KORBAN PHK GIANT, ADA BANTUAN PELATIHAN VOKASI DARI KEMENAKER 

JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana memberikan pelatihan vokasi 

bagi pekerja Giant yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, 
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pekerja tersebut dapat meningkatkan atau alih keterampilan agar dapat masuk kembali ke pasar 

kerja atau berwirausaha mandiri. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan untuk 

mengundang teman-teman pekerja mantan Giant untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai 

Latihan Kerja Kemnaker," kata Direktur Jenderal Pemutusan Hubungan Industri dan Jamsos 

Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam siaran pers, Jumat (4/6/2021). 

Putri mengatakan Kemenaker telah memanggil manajemen PT Hero SupermarketTbk. Dari 

pertemuan tersebut, manajemen PT Hero Supermarket akan berupaya menempatkan eks 

pekerja Giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. 

"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 

karenanya, kami akan membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," kata 

Putri. 

Putri menjelaskan pelatihan vokasi di BLK diperuntukan bagi angkatan kerja untuk membekali 

keterampilan (skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih keterampilan (reskill). 

Harapannya, eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari 

pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri. 

Dia menambahkan Kemenaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyiapkan langkah 

alternatif bagi pekerja yang ter-PHK, yaitu Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

PT Hero Supermarket sendiri telah memutuskan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia mulai 

Juli 2021. Kemenaker telah meminta manajemen untuk memastikan para pekerja mendapatkan 

hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Setidaknya terdapat 2.700 

pekerja yang menjadi korban PHK akibat keputusan bisnis ini. 

Sebelumnya, emiten ritel PT Hero Supermarket Tbk. (HERO) berencana mengubah sejumlah 

gerai Giant menjadi IKEA. Salah satu penyebabnya adalah popularitas format hypermarket 

seperti Giant saat ini mengalami penurunan, baik di Indonesia maupun secara global. 

Sementara itu, IKEA yang menjalankan bisnis di sektor rumah tangga untuk kelas atas memiliki 

potensi pertumbuhan yang tinggi. 
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Program Kartu Prakerja Berperan dalam Upskilling SDM dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru Guna 

Pulihkan Ekonomi Nasional TRIBUNJABAR.ID Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan 

nasional mencapai 3,9% dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% pada tahun 2024. Hal 

ini menjadi penting untuk terus didorong karena kewirausahaan berperan menciptakan lapangan 

pekerjaan dan secara otomatis dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. Upaya 

peningkatan jumlah wirausaha ini juga diiringi oleh Program Kartu Prakerja yang merupakan 

inisiasi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

 

KARTU PRAKERJA BERPERAN DALAM UPSKILLING SDM & CIPTAKAN LAPANGAN 

KERJA BARU GUNA PULIHKAN EKONOMI 

Menko Airlangga : Program Kartu Prakerja Berperan dalam Upskilling SDM dan Ciptakan 

Lapangan Kerja Baru Guna Pulihkan Ekonomi Nasional TRIBUNJABAR.ID Pemerintah 

menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,9% dan pertumbuhan wirausaha baru 

sebesar 4% pada tahun 2024. Hal ini menjadi penting untuk terus didorong karena 

kewirausahaan berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan secara otomatis dapat membantu 

pemulihan ekonomi nasional. Upaya peningkatan jumlah wirausaha ini juga diiringi oleh Program 

Kartu Prakerja yang merupakan inisiasi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 
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"Saya bangga hari ini dapat bertemu lagi secara langsung dengan para pejuang yang tangguh. 

Negara ini tentunya membutuhkan masyarakat yang mampu dan terus semangat beradaptasi 

dengan keadaan. Saya ucapkan terima kasih kepada alumni Kartu Prakerja yang telah 

menerapkan ilmunya untuk berwirausaha sehingga membantu Pemerintah menciptakan 

lapangan pekerjaan di masa pandemi seperti ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

dalam talkshow yang bertajuk "Antara Tren, Produk dan Konsumen" di Bandung dan dihadiri 

oleh alumni Kartu Prakerja, Jumat (4/6). 

Data hasil survei independen menyebutkan bahwa setelah mengikuti Program Kartu Prakerja 

terjadi peningkatan sebesar 13% dalam jumlah kelompok wirausaha. Naiknya jumlah 

wirausahawan saat ini telah sesuai dengan sasaran Program Kartu Prakerja. Semakin banyak 

jumlah wirausahawan dan jumlah usaha yang berkembang maka akan terjadi penyerapan tenaga 

kerja. 

Airlangga juga mengucapkan terima kasih kepada para alumni Program Kartu Prakerja yang 

telah memanfaatkan program Pemerintah untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Secara umum, 

hasil survei tersebut juga merilis data animo masyarakat yang sangat tinggi terhadap Program 

Kartu Prakerja. Tingginya minat itu diikuti juga dengan kepuasan terhadap pelayanan dan 

manfaat Kartu Prakerja. 

Hasil survei persepsi penerima Program Kartu Prakerja juga menyatakan di samping memiliki 

tambahan keterampilan, program tersebut berfugsi sebagai jaring pengamanan sosial di tengah 

pandemi dan menurunkan tingkat pengangguran. 

Airlangga mengatakan bahwa kunci kesuksesan Program Kartu Prakerja bukan hanya pada 

penyelenggara atau seberapa besar dana yang digelontorkan oleh Pemerintah, tetapi juga pada 

perubahan positif khususnya dari segi skill yang dimiliki oleh para penerima Kartu Prakerja. 

"Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah diharapkan dapat maksimal memberikan 

dampak baik kepada masyarakat. Alumni Program Kartu Prakerja juga berkesempatan 

mendapatkan manfaat Kredit Usaha Rakyat yang saat ini Pemerintah mengupayakan dengan 

maksimal hingga bunganya hanya 3%. Manfaatkan kesempatan ini. Kembangkan bisnis hingga 

memiliki dampak maksimal pada roda perekonomian nasional," tutur Airlangga. 

Sebagai motor penggerak pembiayaan yang utama untuk UMKM, Plafon Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) tahun 2021 ditingkatkan dari Rp253 T menjadi Rp285 T. Peningkatan plafon KUR 

merupakan respon atas antusiasme yang tinggi dari para pelaku usaha UMKM akan kehadiran 

KUR dengan suku bunga rendah. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan 

sejauh ini Pemerintah telah menyiapkan berbagai jenis KUR, antara lain KUR Super Mikro, KUR 

Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus dan KUR TKI. Penyaluran KUR selama tahun 2021 terbagi atas 

KUR Super Mikro (4,71%), KUR Mikro (61,60%), KUR Kecil (33,67%), dan KUR Penempatan TKI 

(0,03%). 

Realisasi KUR pada Januari 2021 s.d. 2 Juni 2021 sebesar Rp103,19 T atau 40,79% dari target 

tahun 2021 sebesar Rp253 T yang diberikan kepada 2,81 juta debitur sehingga total outstanding 
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KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp259,05 T dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 

0,71%. 

"Secara nasional realisasi penyaluran KUR alumni Kartu Prakerja per Triwulan I Tahun 2021 yang 

dilakukan oleh BRI dan BNI mencapai 2.242 debitur dengan total realisasi sebesar Rp65,9 M," 

kata Iskandar. 

Selanjutnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Rudy 

Salahuddin yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan Program Kartu Prakerja 

yang hampir dua tahun hadir untuk melengkapi mozaik program peningkatan kualitas SDM 

Indonesia terbuka bagi semua orang yang mendaftar dan memenuhi persyaratan. Karena 

menurutnya skill gap merupakan persoalan yang dihadapi bukan hanya oleh pencari kerja tetapi 

juga pekerja dan pelaku wirausaha. 

"Dari data yang saya peroleh, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penerima Kartu Prakerja 

terbanyak dan total penerima mencapai lebih dari 1 juta orang. Karena itulah dalam rangkaian 

talkshow dan dialog dengan para alumni dan penerima Kartu Prakerja tahun 2021 untuk pertama 

kalinya diadakan di Jawa Barat," tutur Rudy. 

Dalam rangka menghadapi bonus demografi, produktivitas tenaga kerja Indonesia harus terus 

ditingkatkan. Untuk itu Program Kartu Prakerja diluncurkan oleh Pemerintah, agar dapat 

memberikan peluang dan harapan bagi seluruh masyarakat utamanya bagi anak-anak muda di 

Indonesia, agar mau berubah, mau bangkit, mau meningkatkan kemampuannya hingga menjadi 

SDM yang kompeten, produktivitas tinggi dan berdaya saing. 

Pada kesempatan yang sama, Airlangga secara simbolis memberikan KUR kepada alumni 

Program Kartu Prakerja dilanjutkan dengan berdialog dan mengunjungi Pojok Karya didampingi 

oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, 

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BNI Sis Apik Wijayanto dan Direktur Bisnis Mikro Bank 

BRI Supari. 

"Dalam situasi pandemi ini kita membutuhkan sumber daya manusia yang multi skill, dan itu 

hanya bisa dicapai dengan pembelajaran terus-menerus. Jadi, terima kasih, Pemerintah senang 

dan tentunya Program Kartu Prakerja ini diharapkan bisa membantu seluruh masyarakat 

Indonesia. Alumni Kartu Prakerja adalah champion-champion Bangsa Indonesia. Sekali lagi kami 

ucapkan selamat, dan Pemerintah akan terus mendorong agar usahanya bisa meningkat," 

pungkas Airlangga. 
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Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan Giant 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris 

Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak manajemen 

dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai 

aturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAKAL KENA PHK, BEGINI NASIB 2.700 KARYAWAN GIANT 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan 

Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak 

manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak 

pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 

kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-

undangan," kata Anwar di Jakarta, Jumat (6/4/2021). 

Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan 

berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta kompensasi 
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yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). "Selain itu, manajemen juga 

mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain," jelas Anwar. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant menutup usaha 

semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga 

terdampak pandemi COVID-19. Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan 

mengalami PHK. "Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai 

akibat pandemi COVID-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi 

ke arah brand lain," katanya. 

Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan 

permasalah ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. "Concern 

kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan 

perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya. 

(nng). 

 

 

 

  



 

190 

 

Judul Apresiasi KSPI, Kemnaker Sukses Jembatani Penyelesaian Sengketa 
Indomaret Vs Pekerja 

Nama Media rmol.id 

Newstrend Aksi Boikot Produk Indomaret 

Halaman/URL https://politik.rmol.id/read/2021/06/04/490755/apresiasi-kspi-
kemnaker-sukses-jembatani-penyelesaian-sengketa-indomaret-vs-
pekerja 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-04 19:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

 

Ringkasan 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) berhasil menjembatani penyelesaian sengketa 

perburuhan antara PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan pekerjanya. Sebelumnya, 

akibat kasus ini sejumlah serikat pekerja menyatakan aksi boikot atas gerai-gerai Indomaret di 

seluruh Indonesia. Namun, masalah ini kemudian mereda setelah Kemnaker melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker (Ditjen 

PHI JSK) memfasilitasi pertemuan pihak Indomaret dengan serikat pekerja agar menyelesaikan 

masalah itu dengan mengedepankan musyawarah mufakat. 

 

APRESIASI KSPI, KEMNAKER SUKSES JEMBATANI PENYELESAIAN SENGKETA 

INDOMARET VS PEKERJA 

Apresiasi KSPI, Kemnaker Sukses Jembatani Penyelesaian Sengketa Indomaret Vs Pekerja 

Laporan: Faisal Aristama Jumat, 04 Juni 2021, 18:02 WIB Gerai swalayan Indomaret/Net 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) berhasil menjembatani penyelesaian sengketa 

perburuhan antara PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan pekerjanya. Sebelumnya, 

akibat kasus ini sejumlah serikat pekerja menyatakan aksi boikot atas gerai-gerai Indomaret di 

seluruh Indonesia. 

Namun, masalah ini kemudian mereda setelah Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker (Ditjen PHI JSK) memfasilitasi 
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pertemuan pihak Indomaret dengan serikat pekerja agar menyelesaikan masalah itu dengan 

mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Pemerintah selalu mendorong musyawarah mufakat untuk mencari solusi terbaik dalam setiap 

penyelesaian kasus ketenagakerjaan," kata Ditjen PHI JSK Indah Anggoro Putri, Jumat (4/6). 

Dijelaskannya, Kemnaker memiliki kepedulian dan sensitifas terhadap masalah hubungan 

industrial yang bergejolak akibat dinamika bisnis di masa pandemi Covid-19. 

Dirinya juga menekankan agar setiap perusahaan dan pekerja mengedepankan penyelesaian 

secara bipartit dalam masalah hubungan industrial sehingga tercipta saling pengertian dan 

kesepahaman dan melahirkan kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. 

Karenanya, Putri berharap agar kasus Indomaret dengan serikat pekerja dijadikan pengalaman 

bagi semua di masa yang sulit menghadapi pandemi Covid-19 dengan bisa mengedepankan 

dialog yang menghasilkan musyawarah mufakat. 

"Ini sebagai contoh bahwa di masa sulit apapun pekerja dan pengusaha selalu menempuh 

dialog," katanya. 

Sementara itu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi memberikan apresiasi kepada Presiden 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau seluruh 

anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret. 

"Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini 

langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot," 

kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi. 

Anwar juga memberikan pujian kepada Indomaret yang telah mendorong pekerjanya melakukan 

dialog hubungan industrial secara bipartit hingga tercipta saling pengertian dan kesepahaman 

dan melahirkan kesepakatan. 

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

harmonis, " kata Anwar Sanusi. 

Sedangkan Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan konflik yang terjadi antara manajemen 

Indomaret dan mantan karyawannya, Anwar Bessy, berakhir damai. Menurut Said Iqbal, 

manajemen Indomaret dan Anwar Bessy yang diwakili FSPMI dan KSPI, telah mencapai saling 

pengertian yang melahirkan kesepakatan damai. 

"Kami berterima kasih kepada Dirjen PHI yang sudah mengambil langkah dari kasus ini sejak 

awal," ujar Said Iqbal. 

EDITOR: RUSLAN TAMBAKTag: INDOMARET KEMNAKER KSPI PERBURUHAN. 
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Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja Giant yang 

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja yang ter-PHK dapat 

meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga harapannya dapat masuk kembali ke pasar kerja 

atau berwirausaha secara mandiri. 

 

KEMNAKER SIAPKAN PELATIHAN VOKASI UNTUK KORBAN PHK GIANT 

INFO NASIONAL -- Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi 

pekerja Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja yang 

ter-PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga harapannya dapat masuk kembali 

ke pasar kerja atau berwirausaha secara mandiri. 

Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), 

untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai 

Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri 

melalui keterangan resmi Kemnaker, Jumat, 4 Juni 2021. 

Putri mengatakan, pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket, Tbk selaku 

pengelola Giant. Dari pertemuan, pihak manajemen akan berupaya menempatkan eks pekerja 

giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. "Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam 

proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh karenanya, kita membekali mereka 

keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," katanya. 
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Dirjen PHI dan Jamsos menjelaskan, pelatihan vokasi di BLK diperuntukan bagi angkatan kerja 

untuk membekali keterampilan (skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih 

keterampilan (reskill). "Harapannya eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki 

alternatif untuk mencari pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri," ujarnya. 

Kemnaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyiapkan langkah alternatif bagi pekerja 

yang ter-PHK, yaitu Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). "Ada arahan Ibu Menteri untuk 

merangkul para mantan pekerja Giant, walaupun mereka mendapatkan hak," kata Putri. 

PT Hero Supermarket memutuskan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia mulai Juli 2021. 

Kemnaker telah meminta pihak manajemen untuk memastikan para pekerja mendapatkan hak-

haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.(. 
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Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyatakan setidaknya 2.700 karyawan Giant akan 

mengalami PHK usai seluruh gerai supermarket tersebut ditutup. Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah 

Anggoro Putri mengatakan selain karena dampak pandemi covid-19 dan persaingan bisnis yang 

ketat, penutupan Giant disebabkan faktor bisnis. 

 

KEMNAKER SEBUT 2.700 KARYAWAN KENA PHK EFEK GIANT TUTUP 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyatakan setidaknya 2.700 karyawan 

Giant akan mengalami PHK usai seluruh gerai supermarket tersebut ditutup. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan 

Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan selain karena dampak pandemi covid-19 

dan persaingan bisnis yang ketat, penutupan Giant disebabkan faktor bisnis. 

"Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi 

covid-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand 

lain," ujarnya dalam siaran resmi, Jumat (4/5). 

Meski demikian, Putri mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu 

mendialogkan permasalahan ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah 

mufakat. 



 

195 

 

Kemenker, kata dia, akan terus mengawal proses PHK karyawan tersebut untuk memastikan 

karyawan Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

" Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai 

peraturan perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya telah 

memanggil pihak manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah 

memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 

kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-

undangan," klaimnya. 

Ia menjelaskan, manajemen Giant juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan 

berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta kompensasi 

yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). 

"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis 

lain," pungkasnya. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan Giant 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

KEMENAKER MINTA MANAJEMEN GIANT PENUHI HAK PEKERJA YANG DI-PHK 

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. 

Salah satunya adalah memastikan karyawan Giant mendapatkan hak-haknya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak 

manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak 

pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 

kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-

undangan," kata Anwar melalui siaran pers, Jumat (6/4//2021). 

Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan 

berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta kompensasi 

yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). 
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"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis 

lain," jelas Anwar. 

Di sisi lain, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menambahkan, Giant menutup 

usaha semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant 

juga terdampak pandemi Covid-19. Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan 

mengalami PHK. 

"Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi 

Covid-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand 

lain," katanya. 

Putri juga mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan 

permasalah ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. 

" Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai 

peraturan perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan Giant 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris 

Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak manajemen 

dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai 

aturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

KEMNAKER PASTIKAN KORBAN PHK IMBAS PENUTUPAN GIANT TERIMA HAK 

SESUAI ATURAN 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan terus mengawal proses rencana Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Salah satunya adalah memastikan karyawan Giant 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak 

manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak 

pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 

kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-

undangan," kata Sekjen Anwar, Jumat (6/4). 
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Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan 

berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta kompensasi 

yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). "Selain itu, manajemen juga 

mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain," imbuhnya. 

Alasan Penutupan Giant Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(PHI dan Jamsos ) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menambahkan, keputusan Giant menutup 

usaha semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant 

juga terdampak pandemi COVID-19. 

Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. "Bahwa penutupan Giant 

Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi COVID-19 dan persaingan 

usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain," ucapnya. 

Dia pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan 

permasalahan ini secara bipartit dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. "Concern 

kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan 

perundang-undangan. Ini harus kita kawal," tukasnya. 

[bim]. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mengawal proses rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

karyawan Giant. Hal ini supaya karyawan Giant mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, mengatakan, 

pihaknya telah memanggil pihak manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan 

sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

KARYAWAN GIANT DIPASTIKAN DAPAT HAK PHK 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mengawal proses rencana Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) karyawan Giant. Hal ini supaya karyawan Giant mendapatkan hak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak 

manajemen dan pekerja Giant. Menurutnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak 

pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial yang terjadi di Giant. Kita akan terus 

kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-

undangan," kata Anwar di Jakarta, Jumat (6/4//2021). 

Anwar menjelaskan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan 

berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta kompensasi 

yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB). 
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"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis 

lain," jelas Anwar. 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant menutup usaha 

semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga 

terdampak pandemi Covid-19. 

Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK. “Bahwa penutupan Giant 

Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi Covid-19 dan persaingan 

usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain,” katanya. 

Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan 

permasalah ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. 

“Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan 

perundang-undangan. Ini harus kita kawal,” ujarnya. 
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Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berhasil menjembatani penyelesaian sengketa 

perburuhan antara PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dan pekerja. Sebelumnya, akibat 

kasus ini, sejumlah serikat pekerja menyatakan aksi boikot atas gerai-gerai Indomaret di seluruh 

Indonesia. Namun, masalah ini kemudian mereda setelah Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker (PHI JSK) Kemenaker 

memfasilitasi pertemuan pihak Indomarco Prismatama dan serikat pekerja Indomaret. Intinya, 

Kemenaker menyerukan penyelesaian masalah ini perlu mengedepankan musyawarah mufakat. 

 

KEMENAKER TURUN TANGAN, KASUS INDOMARET DAN KARYAWAN AKHIRNYA 

BERES 

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berhasil menjembatani 

penyelesaian sengketa perburuhan antara PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dan pekerja. 

Sebelumnya, akibat kasus ini, sejumlah serikat pekerja menyatakan aksi boikot atas gerai-gerai 

Indomaret di seluruh Indonesia. 

Namun, masalah ini kemudian mereda setelah Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker (PHI JSK) Kemenaker memfasilitasi 

pertemuan pihak Indomarco Prismatama dan serikat pekerja Indomaret. Intinya, Kemenaker 

menyerukan penyelesaian masalah ini perlu mengedepankan musyawarah mufakat. 
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"Pemerintah selalu mendorong musyawarah mufakat untuk mencari solusi terbaik dalam setiap 

penyelesaian kasus ketenagakerjaan," kata Ditjen PHI JSK Indah Anggoro Putri, Jumat 

(4/6/2021). 

Dia menjelaskan, Kemnaker memiliki kepedulian dan sensitivitas terhadap masalah hubungan 

industrial yang bergejolak akibat dinamika bisnis di masa pandemi Covid-19. Dia juga 

menekankan agar setiap perusahaan dan pekerja mengedepankan penyelesaian secara bipartit 

dalam masalah hubungan industrial, sehingga tercipta saling pengertian dan kesepahaman dan 

melahirkan kesepakatan damai yang menguntungkan kedua pihak. 

Karena itu, Putri berharap kasus Indomaret dengan serikat pekerja dijadikan pengalaman bagi 

semua di masa yang sulit menghadapi pandemi Covid-19 dengan mengedepankan dialog yang 

menghasilkan musyawarah mufakat. "Ini sebagai contoh bahwa di masa sulit apapun pekerja 

dan pengusaha selalu menempuh dialog," kata dia. 

Sementara itu Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi memberikan apresiasi kepada Presiden 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau seluruh 

anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret. 

"Kemenaker mengapresiasi KSPI yang akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini 

langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot, 

" kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi. 

Anwar juga memberikan pujian kepada Indomaret yang telah mendorong pekerjanya berdialog 

dalam hubungan industrial secara bipartit hingga tercipta saling pengertian dan kesepahaman 

dan melahirkan kesepakatan. 

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

harmonis, " kata Anwar Sanusi. 

Said Iqbal mengatakan, konflik yang terjadi antara manajemen Indomaret dan mantan 

karyawannya, Anwar Bessy, berakhir damai. Menurut Said Iqbal, manajemen Indomaret dan 

Anwar Bessy yang diwakili FSPMI dan KSPI, telah mencapai saling pengertian yang melahirkan 

kesepakatan damai. 

"Kami berterima kasih kepada Dirjen PHI yang sudah mengambil langkah dari kasus ini sejak 

awal," tutur Said Iqbal. 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id). 
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Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengapresiasi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 

Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang mengimbau seluruh anggotanya untuk menghentikan 

kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai ritel yang dikelola oleh PT Indomarco 

Prismatama. "Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot 

Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk 

menghentikan aksi boikot, " kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dikutip dari rilis, Jumat (4/6). 

 

KEMNAKER APRESIASI BURUH BERHENTI BOIKOT INDOMARET 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengapresiasi Presiden Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang mengimbau seluruh anggotanya untuk 

menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai ritel yang dikelola oleh PT 

Indomarco Prismatama. 

"Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini 

langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot, 

" kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dikutip dari rilis, Jumat (4/6). 

Anwar menambahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada PT Indomarco Prismatama 

yang mendorong pekerjanya melakukan dialog hubungan industrial secara bipartit, sehingga 

terlahir kesepakatan antar pihak. 

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

harmoni," imbuhnya. 
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Sementara, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan pihaknya telah 

memfasilitasi pertemuan pihak Indomarco dengan serikat pekerja Indomaret untuk 

mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Dalam setiap penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pemerintah selalu mendorong dialog sosial 

untuk mencari solusi terbaik," ucapnya. 

Indah menekankan Kemnaker akan selalu mendampingi serikat pekerja dan pengusaha yang 

sedang dalam proses dialog agar proses dialog berjalan konstruktif. 

Sebagai informasi, serikat buruh sepakat menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap 

Indomaret. Keduanya berdamai setelah disepakati tidak akan melanjutkan kasus Anwar Bessy 

ke meja hijau. 

"FSPMI dan KSPI akan menghentikan atau stop aksi Boikot Indomaret termasuk kegiatan lain 

yang terkait dengan kasus ini," kata Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/6). 

Anwar Bessy merupakan salah satu karyawan Indomaret yang dipolisikan karena merusak 

gypsum kantor saat menuntut pembayaran tunggakan THR Lebaran 2020 lalu. 
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Meski lebaran 2021 sudah berlalu, namun proses penyelesaian THR oleh beberapa perusahaan 

di Sumatera Barat masih berlanjut. Hal itu sebagaimana diungkapkan Pengamat 

Ketenegakerjaan Sumatera Barat, Zudarmi masih menjadi dilema yang menuntut perhatian 

dankepedulian berbagai pihak. Dalam perbincangannya dengan RRI, Zudarmi menjelaskan, dari 

pemerintah sendiri sudah berupaya melakukan mediasi untuk kedua belah pihak, yakni antara 

tenaga kerja dengan pihak perusahaan. 

 

DILEMA YANG DIHADAPI PEMERINTAH DALAM DUNIA KETENAGAKERJAAN 

Padang : Meski lebaran 2021 sudah berlalu, namun proses penyelesaian THR oleh beberapa 

perusahaan di Sumatera Barat masih berlanjut. Hal itu sebagaimana diungkapkan Pengamat 

Ketenegakerjaan Sumatera Barat, Zudarmi masih menjadi dilema yang menuntut perhatian 

dankepedulian berbagai pihak. 

Dalam perbincangannya dengan RRI, Zudarmi menjelaskan, dari pemerintah sendiri sudah 

berupaya melakukan mediasi untuk kedua belah pihak, yakni antara tenaga kerja dengan pihak 

perusahaan. 

" Namun mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik terang karena dari pihak perusahaan 

sendiri menghadapi berbagai kendala dalam pemenuhan hak tenaga kerja tersebut," papar 

Zudarmi, Jumat, (4/06/2021). 

Dikatakan, pandemi Covid19 yang melanda berbagai daerah telah menyebabkan dunia 

ketenagakerjaan ikut dirudung masalah, salah satunya kesulitan pihak penyelenggara jasa dalam 
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pemenuhan hak-hak tewrnegakerjaan diantaranya pemenuhan kewajibam Tunjangan Hari Raya 

yang mestinya sudah dibayarkan paling lambat seminggu jelanng lebaran. 

Namun karena ketidaksanggupan pihak perusahaan memenuhi kewajibannya, muncul ke 

permukaan dan diantaranya masih dalam proses. Pemerintah dalam hal ini sudah berupaya 

seoptimal mungkin menyelesaikan persoalan tersebut, namun karena ketidaksanggupan salah 

satu pihak, kasusnya pun mengambang bahkan menimbulkan dilema yang menempatkan 

pemerintah berada pada posisi yang lumayan rumit. Bagaimana pun sudah menjadi kewajiban 

pihak perusahaan memenuhi hak tenaga kerja, namun di sisi lain, pandemi Covid19 menjadi 

pemicu utama perusahaan kesulitan memenuhi hak - hak tenaga kerja. 
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), berencana memberikan pelatihan vokasi bagi 

pekerja Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja yang 

ter-PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar 

kerja atau berwirausaha mandiri. 

 

PEGAWAI GIANT TER-PHK AKAN DIBERIKAN PELATIHAN VOKASI 

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), berencana memberikan pelatihan vokasi 

bagi pekerja Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Dengan begitu, pekerja yang ter-PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga 

dapat masuk kembali ke pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), 

untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai 

Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, 

melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker yang diterima RRI, Jumat (4/6/2021). 

Putri mengatakan, pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket, Tbk. Dari 

pertemuan tersebut, pihak manajemen PT Hero Supermarket akan berupaya menempatkan eks 

pekerja Giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. 

"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 

karananya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," kata Putri. 
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Putri menjelaskan, pelatihan vokasi di BLK diperuntukan bagi angkatan kerja untuk membekali 

keterampilan (skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih keterampilan (reskill). 

"Harapannya eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari 

pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri," jelas Putri. 

Putri menambahkan, Kemnaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyiapkan langkah 

alternatif bagi pekerja yang ter-PHK, yaitu Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

"Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka 

mendapatkan hak," tambah Putri. 

Diketahui, PT Hero Supermarket sendiri telah memutuskan menutup gerai Giant di seluruh 

Indonesia mulai Juli 2021. Kemnaker telah meminta pihak manajemen untuk memastikan para 

pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. 

Photo : Humas Kemnaker. 
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BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menggulirkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP). Program baru itu diyakini akan membuat para pekerja/buruh dan keluarganya lebih 

tenang, ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di luar kesepakatan awal antara 

pekerja/buruh dan pengusaha/pemberi kerja. Hal itu terungkap dalam webinar Soalisasi Program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diselenggarakan BP Jamsostek Jakarta Slipi, Kamis 

(3/6/2021). Webinar ini diikuti 500 perwakilan perusahaan. 

 

BP JAMSOSTEK GULIRKAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN 

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menggulirkan Program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP). Program baru itu diyakini akan membuat para pekerja/buruh dan keluarganya 

lebih tenang, ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di luar kesepakatan awal 

antara pekerja/buruh dan pengusaha/pemberi kerja. 

Hal itu terungkap dalam webinar Soalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang 

diselenggarakan BP Jamsostek Jakarta Slipi, Kamis (3/6/2021). Webinar ini diikuti 500 perwakilan 

perusahaan. 

Di antaranya, seluruh BUMN, semua perusahaan oil and gas di Indonesia, perbankan Himbara, 

perbankan swasta, Markplus Indonesia, dan PT JNE. Untuk perusahaan tenaga kerja alih daya 

(outsourching) ada PT Asia Outsourching Services. Juga diikuti perwakilan Tokopedia, Traveloka, 

RS MMC, XXI, dan XL Axiata. 
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Pps Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Jakarta Slipi Adie MS mengatakan pemerintah sudah 

menerbitkan aturan tentang penyelenggaraan program JKP bagi pekerja/buruh yang menjadi 

korban PHK. 

“Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK dalam 

bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja melalui program JKP yang 

diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” kata Adie MS. 

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Aturan ini merupakan turunan dari 

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Adie menjelaskan bahwa manfaat JKP akan diberikan dalam tiga bentuk. Mulai dari uang tunai 

paling banyak enam bulan, yang diberikan setiap bulan. Uang tunai yang diberikan itu terbagi 

atas 45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya. 

Pekerja/buruh harus memastikan agar upah yang dilaporkan ke BP Jamsostek oleh 

pengusaha/pemberi kerja adalah sesuai dengan kenyataan yang diterima. Bila upah yang 

diterima tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga ada kekurangan pembayaran manfaat 

uang tunai, maka pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai tersebut. 

Peserta JKP juga mendapat manfaat dalam bentuk akses informasi pasar kerja berupa informasi 

dan bimbingan jabatan oleh petugas antarkerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan. 

“Informasi pasar kerja itu berupa lowongan, sedangkan bimbingan dalam bentuk asesmen atau 

konseling karir,” kata Adie MS. 

Manfaat lain, kata Adie MS, berupa pelatihan kerja. Manfaat ini diberikan secara online maupun 

offline melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan yang sudah 

terverifikasi oleh sistem informasi ketenagakerjaan. 

Manfaat itu, kata Adie, bisa diambil bila peserta sudah menyelesaikan iuran paling sedikit 12 

bulan dalam 24 bulan di mana iuran 6 dibayar berturut-turut, sebelum terjadi PHK. “Manfaat JKP 

tak bisa diterima pekerja/buruh bila yang bersangkutan mengundurkan diri sendiri, cacat total 

tetap, pensiun, hingga meninggal dunia,” ujarnya. 

Peserta yang hendak mengajukan pencairan manfaat, kata Adie, harus membawa bukti 

diterimanya PHK oleh pekerja/buruh, tanda terima lapor PHK dari dinas ketenagakerjaan 

kabupaten/kota, atau perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke pengadilan hubungan 

industrial, akta bukti pendaftaran perjanjian bersama, hingga petikan putusan pengadilan. 

Sementara, kepesertaan para pekerja/buruh dalam program JKP ini terdiri dari yang sudah 

diikutsertakan maupun yang baru didaftarkan. “Syaratnya, pekerja/buruh merupakan warga 

negara Indonesia (WNI), belum mencapai 54 tahun saat mendaftar, dan punya hubungan kerja 

dengan pengusaha,” kata Adie MS. 

Syarat tambahannya, pekerja/buruh pada usaha besar dan menengah juga harus mengikuti 

program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan. Sementara pekerja/buruh di 

usaha mikro dan kecil sekurang-kurangnya ikut program JKN, JKK, JHT, dan JKM. 
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memberikan pelatihan vokasi bagi para pekerja 

Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja yang di PHK 

dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar kerja atau 

berwirausaha mandiri. "Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina 

Pelatihan (Binalatvoktas), untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk 

mengikuti pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Dirjen PHI dan Jamsos 

Kemnaker Indah Anggoro Putri di Jakarta, Jumat (4/6/2021). 

 

RESPONS PHK MASSAL KARYAWAN GIANT, BEGINI UPAYA KEMNAKER 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memberikan pelatihan vokasi bagi 

para pekerja Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja 

yang di PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke pasar 

kerja atau berwirausaha mandiri. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), 

untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai 

Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri di 

Jakarta, Jumat (4/6/2021). 

Putri mengatakan, pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket, Tbk. Dari 

pertemuan, pihak manajemen PT Hero Supermarket akan berupaya menempatkan eks pekerja 

Giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. "Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam 
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proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh karananya, kita membekali mereka 

keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," kata Putri. 

Putri menjelaskan, pelatihan vokasi di BLK diperuntukan bagi angkatan kerja untuk membekali 

keterampilan (skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih keterampilan (reskill). 

"Harapannya eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari 

pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri," jelasnya. 

Putri menambahkan, Kemnaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyiapkan langkah 

alternatif bagi pekerja yang ter-PHK, yaitu Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). "Ada arahan 

Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka mendapatkan 

hak," tambah Putri. PT Hero Supermarket sendiri telah memutuskan menutup gerai Giant di 

seluruh Indonesia mulai Juli 2021. Kemnaker telah meminta pihak manajemen untuk 

memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perudang-undangan. 

(nng). 
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Seluruh Giant akan segera ditutup pada akhir Juli 2021. Bagi pekerja yang terkena Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) dapat mengikuti pelatihan vokasi yang disiapkan Kementerian 

Ketenagakerjaan. Dengan begitu, pekerja ter-PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, 

sehingga dapat masuk kembali ke pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 

 

KENA PHK, PEGAWAI GIANT BISA IKUT PELATIHAN VOKASI 

JAKARTA - Seluruh Giant akan segera ditutup pada akhir Juli 2021. Bagi pekerja yang terkena 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mengikuti pelatihan vokasi yang disiapkan Kementerian 

Ketenagakerjaan. 

Dengan begitu, pekerja ter-PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat 

masuk kembali ke pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 

"Ibu Menaker sudah ada arahan kepada saya, Sekjen, dan Dirjen Bina Pelatihan (Binalatvoktas), 

untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, untuk mengikuti pelatihan di Balai-balai 

Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri di 

Jakarta, Jumat (4/6/2021). 

Putri mengatakan, pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket Tbk. Dari 

pertemuannya, pihak manajemen PT Hero Supermarket akan berupaya menempatkan eks 

pekerja Giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. 



 

215 

 

"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 

karananya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," kata Putri. 

Putri menjelaskan, pelatihan vokasi di BLK diperuntukan bagi angkatan kerja untuk membekali 

keterampilan (skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih keterampilan (reskill). 

"Harapannya eks pekerja Giant yang mengikuti pelatihan memiliki alternatif untuk mencari 

pekerjaan lain atau berwirausaha secara mandiri," jelasnya. 

Putri menambahkan, Kemnaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyiapkan langkah 

alternatif bagi pekerja yang ter-PHK, yaitu Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

"Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka 

mendapatkan hak," tambah Putri. 

PT Hero Supermarket sendiri telah memutuskan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia mulai 

Juli 2021. Kemnaker telah meminta pihak manajemen untuk memastikan para pekerja 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. 
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PT Hero Supermarket, Tbk berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 

karyawan yang bekerja di lini bisnis Giant Hypermarket. Meskipun keputusan belum final, namun 

para karyawan perlu bersiap untuk menghadapi hal tersebut. 

 

KEMENAKER AKAN BERI PELATIHAN VOKASI BAGI PEKERJA GIANT YANG KENA 

PHK 

JAKARTA, - PT Hero Supermarket, Tbk berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 

kepada karyawan yang bekerja di lini bisnis Giant Hypermarket. 

Meskipun keputusan belum final, namun para karyawan perlu bersiap untuk menghadapi hal 

tersebut. 

Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan pelatihan vokasi bagi pekerja Giant 

Hypermarket yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan begitu, pekerja yang 

mengalami PHK dapat meningkatkan atau alih keterampilan, sehingga dapat masuk kembali ke 

pasar kerja atau berwirausaha mandiri. 

"Sudah ada arahan untuk mengundang teman-teman pekerja mantan Giant, mengikuti pelatihan 

di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah 

Anggoro Putri, melalui Siaran Pers, Jumat (4/6/2021). 
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Putri mengatakan, pihaknya telah memanggil manajemen PT Hero Supermarket Tbk. Dari 

pertemuan, pihak manajemen PT Hero Supermarket akan berupaya menempatkan eks pekerja 

Giant ke unit usaha lain dari perusahaan tersebut. 

"Namun nanti akan ada waktu tunggu dalam proses penempatan unit usaha lain tersebut. Oleh 

karananya, kita membekali mereka keterampilan sembari menunggu waktu tersebut," kata Putri. 

Putri menjelaskan, pelatihan vokasi di BLK diperuntukkan bagi angkatan kerja untuk membekali 

keterampilan (skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih keterampilan (reskill). 

Putri menambahkan, Kemnaker melalui Ditjen Binapenta dan PKK juga menyiapkan langkah 

alternatif bagi pekerja yang ter-PHK, yaitu Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). 

"Ada arahan Ibu Menteri untuk merangkul para pekerja mantan dari Giant, walaupun mereka 

mendapatkan hak," tambah Putri. 

PT Hero Supermarket sendiri telah memutuskan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia mulai 

Juli 2021. 

Terkait hal tersebut, Kemnaker meminta pihak manajemen memastikan para pekerja 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. 
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Selain mendapatkan pelatihan, peserta kartu prakerja bisa mendapatkan keuntungan lain. 

Alumni Program Kartu Prakerja berpeluang mendapatkan manfaat KUR atau Kredit Usaha 

Rakyat. Pemerintah mengupayakan maksimal bunga KUR bagi alumni kartu prakerja ini hanya 3 

persen. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jika kunci kesuksesan 

Program Kartu Prakerja bukan hanya pada penyelenggara atau seberapa besar dana yang 

digelontorkan oleh Pemerintah. 

 

TERNYATA ALUMNI PESERTA KARTU PRAKERJA BISA DAPAT KUR BERBUNGA 3 

PERSEN 

Jakarta Selain mendapatkan pelatihan, peserta kartu prakerja bisa mendapatkan keuntungan 

lain. Alumni Program Kartu Prakerja berpeluang mendapatkan manfaat KUR atau Kredit Usaha 

Rakyat. 

Pemerintah mengupayakan maksimal bunga KUR bagi alumni kartu prakerja ini hanya 3 persen. 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jika kunci kesuksesan 

Program Kartu Prakerja bukan hanya pada penyelenggara atau seberapa besar dana yang 

digelontorkan oleh Pemerintah. 

Tetapi juga pada perubahan positif khususnya dari segi skill yang dimiliki oleh para penerima 

Kartu Prakerja. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah diharapkan dapat maksimal 

memberikan dampak baik kepada masyarakat. 
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"Alumni Program Kartu Prakerja juga berkesempatan mendapatkan manfaat Kredit Usaha Rakyat 

yang saat ini Pemerintah mengupayakan dengan maksimal hingga bunganya hanya 3 persen. 

Manfaatkan kesempatan ini. Kembangkan bisnis hingga memiliki dampak maksimal pada roda 

perekonomian nasional," jelas dia, Jumat (4/6/2021). 

Sebagai motor penggerak pembiayaan yang utama untuk UMKM, Plafon Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) tahun 2021 ditingkatkan dari Rp 253 triliun menjadi Rp 285 triliun. 

Peningkatan plafon KUR merupakan respon atas antusiasme yang tinggi dari para pelaku usaha 

UMKM akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan 

sejauh ini Pemerintah telah menyiapkan berbagai jenis KUR, antara lain KUR Super Mikro, KUR 

Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus dan KUR TKI. 

Penyaluran KUR selama tahun 2021 terbagi atas KUR Super Mikro (4,71 persen), KUR Mikro 

(61,60 persen), KUR Kecil (33,67 persen), dan KUR Penempatan TKI (0,03 persen). 

Realisasi KUR pada Januari 2021 s.d. 2 Juni 2021 sebesar Rp103,19 T atau 40,79% dari target 

tahun 2021 sebesar Rp253 T yang diberikan kepada 2,81 juta debitur sehingga total outstanding 

KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp259,05 T dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 

0,71%. 

"Secara nasional realisasi penyaluran KUR alumni Kartu Prakerja per Triwulan I Tahun 2021 yang 

dilakukan oleh BRI dan BNI mencapai 2.242 debitur dengan total realisasi sebesar Rp65,9 M," 

kata Iskandar. 

Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,9 persen dan pertumbuhan 

wirausaha baru sebesar 4 persen pada tahun 2024. 

Hal ini menjadi penting untuk terus didorong karena kewirausahaan berperan menciptakan 

lapangan pekerjaan dan secara otomatis dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. 

Upaya peningkatan jumlah wirausaha ini juga diiringi oleh Program Kartu Prakerja yang 

merupakan inisiasi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

"Saya ucapkan terima kasih kepada alumni Kartu Prakerja yang telah menerapkan ilmunya untuk 

berwirausaha sehingga membantu Pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan di masa 

pandemi seperti ini," kata dia, Data hasil survei independen menyebutkan bahwa setelah 

mengikuti Program Kartu Prakerja terjadi peningkatan sebesar 13 persen dalam jumlah kelompok 

wirausaha. 

Naiknya jumlah wirausahawan saat ini telah sesuai dengan sasaran Program Kartu Prakerja. 

Semakin banyak jumlah wirausahawan dan jumlah usaha yang berkembang maka akan terjadi 

penyerapan tenaga kerja. 

Airlangga juga mengucapkan terima kasih kepada para alumni Program Kartu Prakerja yang 

telah memanfaatkan program Pemerintah untuk skilling, upskilling, dan reskilling. 
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Secara umum, hasil survei tersebut juga merilis data animo masyarakat yang sangat tinggi 

terhadap Program Kartu Prakerja. Tingginya minat itu diikuti juga dengan kepuasan terhadap 

pelayanan dan manfaat Kartu Prakerja. 

Hasil survei persepsi penerima Program Kartu Prakerja juga menyatakan di samping memiliki 

tambahan keterampilan, program tersebut berfugsi sebagai jaring pengamanan sosial di tengah 

pandemi dan menurunkan tingkat pengangguran. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Rudy Salahuddin 

mengatakan Program Kartu Prakerja yang hampir dua tahun hadir untuk melengkapi mozaik 

program peningkatan kualitas SDM Indonesia terbuka bagi semua orang yang mendaftar dan 

memenuhi persyaratan. 

Karena menurutnya skill gap merupakan persoalan yang dihadapi bukan hanya oleh pencari kerja 

tetapi juga pekerja dan pelaku wirausaha. 

"Dari data yang saya peroleh, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penerima Kartu Prakerja 

terbanyak dan total penerima mencapai lebih dari 1 juta orang. Karena itulah dalam rangkaian 

talkshow dan dialog dengan para alumni dan penerima Kartu Prakerja tahun 2021 untuk pertama 

kalinya diadakan di Jawa Barat," tutur Rudy. 

Dalam rangka menghadapi bonus demografi, produktivitas tenaga kerja Indonesia harus terus 

ditingkatkan. 

Untuk itu Program Kartu Prakerja diluncurkan oleh Pemerintah, agar dapat memberikan peluang 

dan harapan bagi seluruh masyarakat utamanya bagi anak-anak muda di Indonesia, agar mau 

berubah, mau bangkit, mau meningkatkan kemampuannya hingga menjadi SDM yang kompeten, 

produktivitas tinggi dan berdaya saing. 
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Program Kartu Prakerja memberikan ratusan pelatihan kepada para pesertanya. Diharapkan 

pelatihan ini bisa membeirkan banyak manfaat dan menjadi bekal untuk masuk ke dunia kerja 

atau membuka sendiri. Andri Dwiko Putra (32), salah satu alumni Program Kartu Prakerja 

gelombang II bercerita, ia mengikuti pelatihan Teknik Menjual Apapun dengan Mudah. Kini 

dirinya telah memiliki tiga usaha sekaligus. Di antaranya adalah usaha donat, harum manis, dan 

mainan. 

 

KATA MENKO AIRLANGGA KE PESERTA KARTU PRAKERJA: HABISKAN DANA 

PELATIHAN DAN MULAI USAHA 

Jakarta - Program Kartu Prakerja meberikan ratusan pelatihan kepada para pesertanya. 

Diharapkan pelatihan ini bisa membeirkan banyak manfaat dan menjadi bekal untuk masuk ke 

dunia kerja atau membuka sendiri. 

Andri Dwiko Putra (32), salah satu alumni Program Kartu Prakerja gelombang II bercerita, ia 

mengikuti pelatihan Teknik Menjual Apapun dengan Mudah. Kini dirinya telah memiliki tiga usaha 

sekaligus. Di antaranya adalah usaha donat, harum manis, dan mainan. 

"Saya mengikuti pelatihan itu biar usaha saya semakin besar. Sebelum ikut Kartu Prakerja saya 

cuma bisa ngirim ke 10 warung, setelah ikut, sekarang warung yang jadi langganan saya udah 

ada 300", jelas Andi Dialog Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dengan Penerima Kartu 

Prakerja, di Bandung, Jumat (4/3/2021). 
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Mendengar cerita Andi, dan beberapa alumni Prakerja lain yang hadir, Menteri Koordinator 

bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan Pujian dan berterimakasih kepada 

seluruh alumni Program Kartu Prakerja, karena telah konsisten mengikuti program pelatihan dari 

awal hingga selesai. Menurut Airlangga, seluruh alumni Prakerja luar biasa, karena meskipun di 

tengah pandemi, mereka tetap memiliki daya tahan untuk menyelesaikan program pelatihan 

hingga selesai. 

"Di tengah ketidakpastian dan tantangan, bersedia untuk tetap belajar dan punya daya tahan 

untuk mengikuti tes sampai selesai," tutur Airlangga. 

"Tadi ada yang delapan kali tidak lolos, itu masih terus semangat untuk mendaftar, sehingga 

dapat di gelombang sembilan, itu luar biasa, " imbuhnya. 

Setelah lolos, ada banyak pelatihan yang disediakan dan bisa dipilih sesuai minat dan kebutuhan 

individu. "Tadi ada yang ikut empat-lima pelatihan, menghabiskan dana pelatihan, kemudian 

memilih untuk memulai usaha," ujarnya. 

Menko Airlangga mengatakan, capaian ini merupakan sesuatu yang diharapkan pemerintah, 

karena di situasi pandemi dibutuhkan Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang memiliki banyak 

skill, yang hanya bisa dicapai dengan pembelajaran secara terus-menerus. 

"Jadi, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan pemerintah akan terus mendorong 

agar usahanya bisa meningkat," pungkas Airlangga. 

Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Survei menemukan jika terjadi penurunan 

angka pengangguran sebesar 16,2 persen setelah peserta mengikuti program pelatihan Kartu 

Prakerja. 

Ini terkuak dari survei Manajemen Program pelaksana Kartu Prakerja bekerja sama dengan Cyrus 

Network. Survei dilakukan terhadap penerima program prakerja dari gelombang 1-11. 

"Yang belum bekerja sebelum mengikuti program Kartu Prakerja itu ada sekitar 56 persen dan 

setelah mengikuti pengangguran menurun menjadi 16,2 persen menjadi 39,8 persen," kata 

Direktur Riset Cyrus Network Fadhli MR dalam Pemaparan hasil survei Persepsi Penerima Kartu 

Prakerja, Kamis (20/5/2021). 

Fadhli menjelaskan dari 16,2 persen, 13 persen diantaranya mereka berubah atau 

bertransformasi menjadi wirausaha dan sebagian sisanya 3,2 persen menjadi karyawan atau 

bekerja di perusahaan. 

Selain itu, sebanyak 92,6 responden menyatakan sangat setuju ilmu yang didapatkan dalam 

pelatihan Kartu Prakerja bisa diaplikasikan di tempat kerja atau usaha, namun ada sebagian kecil 

7,1 yang mengatakan tidak setuju. 

Kemudian 98,7 persen responden juga menyatakan sangat setuju mendapatkan manfaat dari 

pelatihan Kartu Prakerja. 

Adapun survei ini menggunakan telesurvei yakni metode survei yang dilakukan secara jarak jauh 

menggunakan perangkat komunikasi berupa telepon seluler, maupun memanfaatkan teknologi 

informatika. 
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Narasumber 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jadi 2.800 (karyawan) ini 

memang akan ada pemutusan hubungan kerja. Ini yang ngomong serikat pekerja sendiri. Beliau 

mengatakan, Alhamdulilah dialognya konstruktif 

 

Ringkasan 

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri 

mengungkapkan, pihak serikat pekerja Hero menyampaikan langsung jumlah karyawan Giant 

yang akan di PHK tersebut. "Jadi 2.800 (karyawan) ini memang akan ada pemutusan hubungan 

kerja. Ini yang ngomong serikat pekerja sendiri. Beliau mengatakan, Alhamdulilah dialognya 

konstruktif," ujar Indah di Jakarta, dikutip Jumat, 34 Juni 2021. 

 

2.800 KARYAWAN GIANT BAKAL KENA PHK, DIALOG MASIH BERLANGSUNG 

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri 

mengungkapkan, pihak serikat pekerja Hero menyampaikan langsung jumlah karyawan Giant 

yang akan di PHK tersebut. 

"Jadi 2.800 (karyawan) ini memang akan ada pemutusan hubungan kerja. Ini yang ngomong 

serikat pekerja sendiri. Beliau mengatakan, Alhamdulilah dialognya konstruktif," ujar Indah di 

Jakarta, dikutip Jumat, 34 Juni 2021. 
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Indah memastikan, Kemnaker akan mengawal proses PHK tersebut hingga hak-hak pekerja 

dibayarkan secara penuh oleh manajemen Giant. Meski, hingga saat ini diklaim proses itu 

berjalan dengan baik. 

"Proses dialog dan penyelesaian PHK masih berlangsung. Sampai saat ini tidak ada yang 

mengkhawatirkan. Seluruh hak-hak pekerja akan diberikan oleh Giant sesuai dengan aturan yang 

berlaku," tegasnya. 

Sebelumnya, Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk Diky Risbianto 

mengatakan, Giant memastikan karyawan yang terdampak kebijakan PHK itu akan mendapatkan 

hak-haknya. Dengan perhitungan kompensasi sesuai jumlah yang direkomendasikan UU Cipta 

Kerja. 

"Kami akan memberikan kompensasi di atas jumlah yang direkomendasikan di UU Cipta Kerja 

serta surat referensi untuk membantu masa transisi mereka," tutur Diky beberapa waktu lalu. 
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Ringkasan 

Pemerintah tengah berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

bagi alumni program Kartu Prakerja. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

mengungkapkan pemerintah mengupayakan dengan maksimal hingga bunganya hanya 3 

persen. "Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah diharapkan dapat maksimal 

memberikan dampak baik kepada masyarakat," ujar Airlangga, dalam siaran pers, Jumat, 4 Juni 

2021. 

 

AIRLANGGA INGIN BUNGA KUR 3 PERSEN UNTUK ALUMNI KARTU PRAKERJA 

Jakarta - Pemerintah tengah berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) bagi alumni program Kartu Prakerja. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto mengungkapkan pemerintah mengupayakan dengan maksimal hingga bunganya hanya 

3 persen. 

"Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah diharapkan dapat maksimal memberikan 

dampak baik kepada masyarakat," ujar Airlangga, dalam siaran pers, Jumat, 4 Juni 2021. 

Data hasil survei independen menyebutkan bahwa setelah mengikuti program Kartu Prakerja 

terjadi peningkatan sebesar 13 persen dalam jumlah kelompok wirausaha. Naiknya jumlah 

wirausahawan saat ini telah sesuai dengan sasaran program Kartu Prakerja. 

Semakin banyak jumlah wirausahawan dan jumlah usaha yang berkembang maka akan terjadi 

penyerapan tenaga kerja. Airlangga juga mengucapkan terima kasih kepada para alumni 
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Program Kartu Prakerja yang telah memanfaatkan program Pemerintah untuk skilling, upskilling, 

dan reskilling. 

Secara umum, hasil survei tersebut juga merilis data animo masyarakat yang sangat tinggi 

terhadap Program Kartu Prakerja. Tingginya minat itu diikuti juga dengan kepuasan terhadap 

pelayanan dan manfaat Kartu Prakerja. 

Hasil survei persepsi penerima Program Kartu Prakerja juga menyatakan di samping memiliki 

tambahan keterampilan, program tersebut berfugsi sebagai jaring pengamanan sosial di tengah 

pandemi dan menurunkan tingkat pengangguran. 

Di sisi lain, plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2021 ditingkatkan dari Rp 253 triliun menjadi 

Rp 285 triliun. Peningkatan plafon KUR merupakan respon atas antusiasme yang tinggi dari para 

pelaku usaha UMKM akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan 

sejauh ini pemerintah telah menyiapkan berbagai jenis KUR, antara lain KUR Super Mikro, KUR 

Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus dan KUR TKI. Penyaluran KUR selama tahun 2021 terbagi atas 

KUR Super Mikro (4,71 persen), KUR Mikro (61,60 persen), KUR Kecil (33,67 persen), dan KUR 

Penempatan TKI (0,03 persen). 

Realisasi KUR pada Januari 2021 s.d. 2 Juni 2021 sebesar Rp103,19 triliun atau 40,79 persen 

dari target tahun 2021 sebesar Rp253 triliun yang diberikan kepada 2,81 juta debitur sehingga 

total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp259,05 triliun dengan tingkat Non 

Performing Loan (NPL) sebesar 0,71 persen. 

"Secara nasional realisasi penyaluran KUR alumni Kartu Prakerja per triwulan I Tahun 2021 yang 

dilakukan oleh BRI dan BNI mencapai 2.242 debitur dengan total realisasi sebesar Rp65,9 miliar," 

kata Iskandar. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Rudy Salahuddin yang 

juga hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan Program Kartu Prakerja yang hampir dua 

tahun hadir untuk melengkapi mozaik program peningkatan kualitas SDM Indonesia terbuka bagi 

semua orang yang mendaftar dan memenuhi persyaratan. Karena menurutnya skill gap 

merupakan persoalan yang dihadapi bukan hanya oleh pencari kerja tetapi juga pekerja dan 

pelaku wirausaha. 

"Dari data yang saya peroleh, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penerima Kartu Prakerja 

terbanyak dan total penerima mencapai lebih dari 1 juta orang. Karena itulah dalam rangkaian 

talkshow dan dialog dengan para alumni dan penerima Kartu Prakerja tahun 2021 untuk pertama 

kalinya diadakan di Jawa Barat," ujar Rudy. 

Dalam rangka menghadapi bonus demografi, produktivitas tenaga kerja Indonesia harus terus 

ditingkatkan. "Untuk itu, program Kartu Prakerja diluncurkan oleh pemerintah, agar dapat 

memberikan peluang dan harapan bagi seluruh masyarakat utamanya bagi anak-anak muda di 

Indonesia, agar mau berubah, mau bangkit, mau meningkatkan kemampuannya hingga menjadi 

SDM yang kompeten, produktivitas tinggi dan berdaya saing," katanya. 

. 
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Narasumber 

positive - Arif Budimanta (Politikus PDI Perjuangan) Segala biaya yang diperlukan bagi 

pelaksanaan tugas Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat Satgas Undang-Undang Cipta 

Kerja, dan kelompok kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui 

Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara 

positive - Arif Budimanta (Politikus PDI Perjuangan) Dalam rangka sinergi sosialisasi Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, 

menteri/kepala otoritas/gubernur/bupati/wali kota wajib mendukung pelaksanaan tugas dan 

wewenang Satgas Undang-Undang Cipta Kerja 

 

Ringkasan 

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah membentuk Satuan Tugas ( Satgas ) Percepatan 

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nantinya, Satgas akan 

diketuai oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. 

 

MENGENAL TUGAS SATGAS PERCEPATAN SOSIALISASI UU CIPTAKER 

Jakarta - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah membentuk Satuan Tugas ( Satgas ) Percepatan 

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nantinya, Satgas akan 

diketuai oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. 
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Selain Mahendra, kepala negara juga menunjuk tiga orang lainnya untuk membantu tugas ketua 

sebagai wakil, yaitu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Ekonom Senior Chatib Basri, dan 

Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede. Lalu, 

turut menunjuk Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta sebagai Sekretaris 

Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. 

Lantas apa saja tugas satgas ini? Menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja, ada beberapa tugas satgas. 

Pertama, mensinergikan substansi sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. 

Kedua, menentukan strategi sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dalam 

media informasi yang dimiliki kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah 

provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, mengkonsolidasikan kegiatan sosialisasi UU Cipta Kerja dan 

peraturan pelaksanaannya. 

Selain itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja juga bertugas untuk menunjuk 

penanggung jawab pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya pada 

forum-forum yang berkaitan dengan investasi di dalam negeri dan luar negeri. Mereka juga 

berhak untuk merekomendasikan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut. 

"Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, 

Sekretariat Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, dan kelompok kerja dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara," tulis 

Pasal 11. 

Sementara dari sisi wewenang, mereka bisa mengkonsolidasikan rencana program sosialisasi UU 

Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, memberikan arahan kepada 

kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah dalam pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja 

dan peraturan pelaksanaannya, dan memantau pelaksanaan sosialisasi UU Cipta Kerja dan 

peraturan pelaksanaannya secara langsung maupun melalui laporan. 

Satgas juga berwenang untuk melakukan koordinasi untuk mendapatkan data dan informasi 

yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dan mendapatkan salinan 

laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UU Cipta Kerja dan peraturan 

pelaksanaannya. 

"Dalam rangka sinergi sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 

peraturan pelaksanaannya, menteri/kepala otoritas/gubernur/bupati/wali kota wajib mendukung 

pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas Undang-Undang Cipta Kerja," bunyi Pasal 6 Keppres 

tersebut. 
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Ringkasan 

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, program kartu prakerja 

akan kembali berlanjut di semester II-2021. Di mana, target pemerintah sendiri mencapai 8,2 

juta penerima manfaat. "Targetnya penerima kartu Prakerja sebanyak 8,2 juta dan ini sudah 

jalan semester satu 2,7 juta penerima. Dan ini akan terus dilakukan di semester kedua," kata 

Menko Airlangga dalam acara Dialog Bersama dengan Penerima Kartu Parakerja, di Bandung, 

Jumat (4/6). 

 

KARTU PRAKERJA AKAN KEMBALI DIBUKA DI SEMESTER II-2021 

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, program kartu prakerja 

akan kembali berlanjut di semester II-2021. Di mana, target pemerintah sendiri mencapai 8,2 

juta penerima manfaat. 

"Targetnya penerima kartu Prakerja sebanyak 8,2 juta dan ini sudah jalan semester satu 2,7 juta 

penerima. Dan ini akan terus dilakukan di semester kedua," kata Menko Airlangga dalam acara 

Dialog Bersama dengan Penerima Kartu Parakerja, di Bandung, Jumat (4/6). 

Sebagai informasi saja, persyaratan untuk menerima kartu prakerja masih sama, yaitu Warga 

Negara Indonesia (WNI), usia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. 

Program ini ditujukan kepada pencari kerja, penganggur, pekerja dan wirausaha. 

Pemerintah juga mengajak para pekerja yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan, dan para 

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang terdampak pandemi covid-19. 
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Sementara insentif yang diterima oleh peserta kartu prakerja juga masih sama terdiri dari Rp1 

juta bantuan pelatihan, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan 

dengan total Rp2,4 juta, serta insentif pasca survei masing-masing Rp50 ribu senilai Rp150 ribu. 

Di sisi lain, Menko Airlangga mengatakan, pemerintah akan terus mendorong para alumni Kartu 

Prakerja untuk menjadi wirausahawan-wirausahawan baru dengan memberikan akses 

permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

"Di sini juga hadir direksi dari bank BNI dan BRI. Maka program selanjutnya yang sudah dibuat 

adalah program prakerja akan masuk ke dalam pembiayaan KUR. Awalnya super mikro di bawah 

Rp10 juta. Lalu tadi disampaikan ada yang minta sampai Rp100 juta. Dan produknya itu ada dan 

dari direksi secara prinsip sudah oke menyetujui," ujar Menko Airlangga. 

"Tentunya kami akan terus memonitor alumni-alumni prakerja. Dan tentu kesempatannya itu 

ada selain dengan perbankan, prakerja juga bekerja sama dengan multi platform dan platform 

itu juga bisa menjadi akses untuk menjual produk hasil usaha alumni prakerja," tutupnya. 

[azz]. 
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Narasumber 

positive - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah Jawa Barat) Implementasi untuk unit 

pelayanan disabilitas ini menjadi penting menurut hemat kami 

positive - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah Jawa Barat) Kalau yang kami pahami, 

sebetulnya teman-teman disabilitas juga banyak yang mempunyai kemampuan. Tetapi yang 

harus dibantu oleh kita semua adalah terkait dengan fasilitasnya yang memang bisa mendukung 

mereka untuk bisa bekerja dengan semestinya 

neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah Jawa Barat) Saya mempunyai pengalaman 

ketika kita menindaklanjuti Peraturan Pemerintah terkait dengan 1-2 persen jumlah formasi 

harus kita alokasikan untuk penyandang disabilitas. Dan kami banyak berdialog dengan asosiasi 

disabilitas. Salah satunya adalah, sebetulnya, mereka menginginkan semua teman-teman 

disabilitas bisa mengisi seluruh formasi (pekerjaan) 

 

Ringkasan 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menandatangani nota 

kesepahaman (MoU) antara Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian Ketenagakerjaan tentang 

Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilita s Bidang Ketenagakerjaan. 

Penandatanganan yang berlangsung di Vue Palace Hotel, Kota Bandung, Kamis (3/6/2021), 

tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang 

Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. 
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JABAR - KEMANKER TEKEN MOU SOAL UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG 

KETENAGAKERJAAN, INI PENTINGNYA 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menandatangani nota 

kesepahaman (MoU) antara Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian Ketenagakerjaan tentang 

Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilita s Bidang Ketenagakerjaan. 

Penandatanganan yang berlangsung di Vue Palace Hotel, Kota Bandung, Kamis (3/6/2021), 

tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang 

Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. 

Setiawan menilai penting unit layanan disabilitas. Sebab, fungsi unit layanan tersebut meliputi 

pendampingan kepada peserta didik, pengembangan program kompensatorik, penyediaan 

media pembelajaran dan alat bantu, layanan deteksi dini dan intervensi dini, dan penyediaan 

layanan konsultasi. 

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

Setiawan dalam kesempatan tersebut. 

Hingga Februari 2021, jumlah penyandang disabilitas di Jabar mencapai 23.556 orang. Dari 

jumlah tersebut, hanya 1.478 penyandang disabilitas yang bekerja, atau 6,27 persennya. 

Menurut Setiawan, hal itu diakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat mendukung kinerja 

penyandang disabilitas, bukan akibat kurangnya kemampuan atau skill. 

"Kalau yang kami pahami, sebetulnya teman-teman disabilitas juga banyak yang mempunyai 

kemampuan. Tetapi yang harus dibantu oleh kita semua adalah terkait dengan fasilitasnya yang 

memang bisa mendukung mereka untuk bisa bekerja dengan semestinya," ucapnya. 

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

asosiasi penyandang disabilitas. 

Dalam diskusi tersebut, asosiasi penyandang disabilitas berharap dapat mengisi seluruh formasi 

pekerjaan. Namun, terhambat fasilitas yang dapat mendukung kinerja penyandang disabilitas. 

"Saya mempunyai pengalaman ketika kita menindaklanjuti Peraturan Pemerintah terkait dengan 

1-2 persen jumlah formasi harus kita alokasikan untuk penyandang disabilitas. Dan kami banyak 

berdialog dengan asosiasi disabilitas. Salah satunya adalah, sebetulnya, mereka menginginkan 

semua teman-teman disabilitas bisa mengisi seluruh formasi (pekerjaan)," katanya. 

Oleh karena itu, Setiawan berharap dengan adanya MoU dan unit layanan disabilitas, dapat 

menjawab kesulitan para penyandang disabilitas supaya terserap ke dalam peluang kerja yang 

lebih luas. 

. 
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Ringkasan 

Kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menerima Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari 

Malaysia perlu dipastikan. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati menyikapi kabar Malaysia akan mendeportasi PMI 

kembali ke Indonesia karena beberapa sebab. 

 

DPR MINTA PEMDA PASTIKAN SIAP TERIMA KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN DARI 

MALAYSIA 

JAKARTA - Kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menerima Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) dari Malaysia perlu dipastikan. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati menyikapi kabar Malaysia akan 

mendeportasi PMI kembali ke Indonesia karena beberapa sebab. 

Sedangkan kesiapan yang dimaksud Kurniasih Mufidayati meliputi tempat untuk melakukan 

karantina, peralatan medis termasuk APD bagi petugas, administrasi hingga mengawal 

kepulangan teman-teman PMI ke rumahnya masing-masing. 

"Pemda perlu bersiap diri dan mendapat dukungan, dari siapa? Jelas dari Pemerintah Pusat. 

Jangan sampai ada Pemda yang beralasan belum siap menerima teman-teman PMI karena back 

up dari pusat tidak memadai. Jadi ini catatan bagi Pusat maupun Pemda yang menjadi tujuan 

kedatangan teman-teman PMI dari Malaysia," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, 

Jumat (4/6/2021). 
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"Tapi kami minta Menko PMK yang menjadi leading sektor termasuk ke Pemerintah Daerah dan 

Satgas Covid-19 nasional maupun di daerah bisa menjalankan fungsi orkestrasi dengan baik, 

tidak ada ego lembaga dalam hal ini, satu komando," ungkapnya. 

Dia juga meminta agar proses kepulangan PMI dari Malaysia bisa berjalan dengan tetap 

memperhatikan kondisi mental dan kesehatan dari teman-teman PMI. 

"Kuncinya prosesnya harus sederhana, tidak membingungkan atau justru menjadi beban teman-

teman PMI. Sebab banyak diantara mereka yang lama di rumah tahanan imigrasi dan pasti ada 

perasaan traumatik. Ini misi kemanusiaan sehingga jangan memberatkan apalagi muncul 

oknum-oknum yang menjanjikan percepatan kepulangan," sebut Mufida. 

Selain itu, dia mengingatkan setelah kembali ke kampung halaman perlu ada program dari 

Kementerian Ketenagakerjaan agar langsung mendapatkan program bagi purna PMI. 

"Kepulangan teman-teman PMI harus diikuti solusi setelahnya dengan berbagai program bagi 

Purna PMI seperti optimalisasi BLK, penyerapan tenaga kerja di proyek padat karya dan program 

jaminan soal ketenagakerjaan sejenis," pungkasnya. 

(maf). 
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Ringkasan 

International Labour Organization ( ILO ) merilis outluk ketenagakerjaan dunia 2021. Hasilnya, 

Pandemi COVID-19 memperpanjang mimpi buruk masalah sektor ketenagakerjaan di dunia. 

Laporan World Employment and Social Outlook: Trends 2021, (Tren WESO) menunjukan, krisis 

pasar kerja akibat pandemi COVID-19 masih jauh dari tuntas. Pertumbuhan ketenagakerjaan 

belum memadai untuk menutupi kerugian hingga paling tidak hingga 2023. 

 

ILO PROYEKSIKAN JUMLAH PENGANGGURAN DI DUNIA 205 JUTA ORANG PADA 

2022 

International Labour Organization ( ILO ) merilis outluk ketenagakerjaan dunia 2021. Hasilnya, 

Pandemi COVID-19 memperpanjang mimpi buruk masalah sektor ketenagakerjaan di dunia. 

Laporan World Employment and Social Outlook: Trends 2021, (Tren WESO) menunjukan, krisis 

pasar kerja akibat pandemi COVID-19 masih jauh dari tuntas. Pertumbuhan ketenagakerjaan 

belum memadai untuk menutupi kerugian hingga paling tidak hingga 2023. 

"Pemulihan dari COVID-19 bukan lah hanya masalah kesehatan. Kerusakan besar terhadap 

perekonomian dan masyarakat perlu ditanggulangi," ujar Direktur Jenderal ILO Guy Ryder dikutip 

dari keterangannya, Jumat 4 Juni 2021. 

Riset ILO memproyeksikan kesenjangan pekerjaan akibat krisis global ini akan mencapai 75 juta 

pekerja pada 2021, sebelum menurun ke angka 23 juta pada 2022. Kesenjangan dalam jam 

kerja, yang mencakup kesenjangan pekerjaan dan mereka yang mengalami pengurangan jam 
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kerja, mencapai jumlah yang setara dengan 100 juta pekerjaan penuh waktu pada 2021 dan 26 

juta pekerjaan penuh waktu pada 2022. 

Menurunnya jumlah pekerjaan dan jam kerja ini bahkan lebih besar daripada masalah 

ketenagakerjaan pra-krisis seperti tingkat pengangguran, kurangnya pemanfaatan tenaga kerja 

dan kondisi kerja yang buruk. 

Dengan data-data tersebut, ILO memproyeksikan tingkat pengangguran global diprediksi 

bertahan pada 205 juta orang pada 2022. Jumlah itu sara 5,7 persen dari total pekerja yang ada 

di dunia. 

Namun, jumlah itu jauh lebih besar dari 187 juta pada 2019. Di luar periode krisis COVID-19, 

tingkatan pengangguran seperti ini terakhir terlihat pada tahun 2013. 

Menurutnya, tanpa upaya yang matang untuk mempercepat penciptaan pekerjaan yang layak, 

dan mendukung anggota masyarakat yang paling rentan, serta memulihkan sektor 

perekonomian yang paling terkena imbas. Dampak berkelanjutan dari pandemi akan terus 

muncul di tahun-tahun mendatang. 

"Dalam bentuk hilangnya potensi sumber daya manusia dan perekonomian serta semakin 

tingginya kemiskinan dan ketimpangan,” tambahnya. 

Selain melihat kehilangan jam kerja dan pekerjaan serta pertumbuhan pekerjaan, WESO 

memaparkan strategi pemulihan yang terstruktur dalam empat prinsip. Yaitu, mempromosikan 

pertumbuhan ekonomi yang luas dan penciptaan pekerjaan yang produktif. 

Kemudian, mendukung pendapatan rumah tangga dan transisi pasar kerja, dan memperkuat 

kebutuhan mendasar untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang inklusif. 

selanjutnya, berkelanjutan dan tangguh; dan menggunakan dialog sosial untuk mengembangkan 

strategi pemulihan berpusat manusia. 

“Kita membutuhkan strategi yang komperehensif dan terkoordinasi, berdasarkan kebijakan 

berpusat manusia, dan didukung oleh aksi dan pendanaan. Tidak ada pemulihan nyata tanpa 

pemulihan pekerjaan,” ungkapnya. 

Meski demikian ILO memproyeksikan, pemulihan ketenagakerjaan global akan lebih cepat pada 

pertengahan kedua 2021. Dengan syarat Pandemi COVID-19 tidak semakin memburuk. 

Namun, pemulihan itu tidak akan merata akibat ketidaksetaraan akses ke vaksin dan terbatasnya 

kapasitas negara-negara berkembang dan ekonomi baru dalam mendukung perangkat stimulus 

fiskal yang kuat. Selanjutnya, kualitas dari pekerjaan baru yang tercipta cenderung memburuk 

di negara-negara tersebut. 
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Narasumber 

negative - Adie MS (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Slipi) Program baru itu diyakini 

akan membuat para pekerja atau buruh dan keluarganya lebih tenang, ketika mengalami PHK di 

luar kesepakatan awal antara pekerja dan pemberi kerja 

neutral - Adie MS (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Slipi) Pemerintah memberikan 

jaminan sosial kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK dalam bentuk uang tunai, akses 

informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja melalui program JKP yang diselenggarakan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan 

positive - Adie MS (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Slipi) Mulai dari uang tunai 

paling banyak enam bulan, yang diberikan setiap bulan 

negative - Adie MS (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Slipi) Bila upah yang diterima 

tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga ada kekurangan pembayaran manfaat uang 

tunai, maka pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai tersebut 

positive - Adie MS (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Slipi) Manfaat ini diberikan 

secara online maupun offline melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau 

perusahaan yang sudah terverifikasi oleh sistem informasi ketenagakerjaan 

negative - Adie MS (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Slipi) Manfaat JKP tak bisa 

diterima pekerja atau buruh bila yang bersangkutan mengundurkan diri sendiri, cacat total tetap, 

pensiun, hingga meninggal dunia 
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neutral - Adie MS (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Slipi) Sementara pekerja atau 

buruh di usaha mikro dan kecil sekurang-kurangnya ikut program JKN, JKK, JHT, dan JKM 

 

Ringkasan 

Dalam upaya mengenalkan program JKP kepada pekerja dan pemberi kerja, BPJAMSOSTEK 

Jakarta Slipi menggelar webinar untuk mensosialisasikan program JKP. "Program baru itu diyakini 

akan membuat para pekerja atau buruh dan keluarganya lebih tenang, ketika mengalami PHK di 

luar kesepakatan awal antara pekerja dan pemberi kerja," kata Adie MS selaku Pps Kepala Kantor 

BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Slipi pada keterangan pers, Jumat (4/6). Dalam webinar yang 

digelar Kamis (3/6) dihadiri sebanyak 500 perwakilan perusahaan di antaranya dari Pertamina, 

semua perusahaan Oil and Gas di Indonesia, perbankan Himbara, perbankan swasta, Markplus 

Indonesia, dan PT JNE. 

 

BPJAMSOSTEK TERUS SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN 

PANDEMI Covid-19 telah berdampak terhadap sektor perekonomian dan sejumlah perusahaan 

pun terpaksa melakukan pengurangan karyawan atau bahkan terpaksa melakukan pemutusan 

hubungan kerja (PHK). 

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja, BPJS Ketenagakerjaan atau 

BPJAMSOSTEK telah memiliki program baru yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). 

Dalam upaya mengenalkan program JKP kepada pekerja dan pemberi kerja, BPJAMSOSTEK 

Jakarta Slipi menggelar webinar untuk mensosialisasikan program JKP. 

"Program baru itu diyakini akan membuat para pekerja atau buruh dan keluarganya lebih tenang, 

ketika mengalami PHK di luar kesepakatan awal antara pekerja dan pemberi kerja," kata Adie 

MS selaku Pps Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Slipi pada keterangan pers, Jumat 

(4/6). 

Adie menjelaskan bahwa pemerintah sudah menerbitkan aturan tentang penyelenggaraan 

program JKP bagi pekerja yang mengalami PHK. 

"Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK dalam 

bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja melalui program JKP yang 

diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan," jelas Adie. 

Program JKP, menurut Adie, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Aturan ini merupakan 

turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Dalam webinar yang digelar Kamis (3/6) dihadiri sebanyak 500 perwakilan perusahaan di 

antaranya dari Pertamina, semua perusahaan Oil and Gas di Indonesia, perbankan Himbara, 

perbankan swasta, Markplus Indonesia, dan PT JNE. 
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Peserta webinar juga dari perusahaan tenaga kerja alih daya ( outsourching ) di antaranya PT 

Asia Outsourching Services, Tokopedia, Traveloka, Rumah Sakit MMC, XXI, XL Axiata dan 

perusahaan BUMN. 

Saat webinar, Adie menjelaskan bahwa manfaat JKP akan diberikan dalam tiga bentuk. "Mulai 

dari uang tunai paling banyak enam bulan, yang diberikan setiap bulan," jelasnya. 

Uang tunai yang diberikan itu terbagi atas 45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25% 

untuk tiga bulan berikutnya. 

Pekerja atau buruh harus memastikan agar upah yang di laporkan ke BPJamsostek oleh 

pengusaha atau pemberi kerja adalah sesuai dengan kenyataan yang diterima " Bila upah yang 

diterima tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga ada kekurangan pembayaran manfaat 

uang tunai, maka pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai tersebut," jelas 

Adie. 

Peserta JKP juga mendapat manfaat dalam bentuk akses informasi pasar kerja berupa informasi 

dan bimbingan jabatan oleh petugas antarkerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan. 

Informasi pasar kerja itu berupa lowongan, sedangkan bimbingan dalam bentuk asesmen atau 

konseling karier. 

Manfaat lain berupa pelatihan kerja. "Manfaat ini diberikan secara online maupun offline melalui 

lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan yang sudah terverifikasi oleh 

sistem informasi ketenagakerjaan," jelasnya. 

Manfaat itu, kata Adie, bisa diambil bila peserta sudah menyelesaikan iuran paling sedikit 12 

bulan dalam 24 bulan dimana iuran 6 dibayar berturut-turut, sebelum terjadi PHK. 

"Manfaat JKP tak bisa diterima pekerja atau buruh bila yang bersangkutan mengundurkan diri 

sendiri, cacat total tetap, pensiun, hingga meninggal dunia," ujarnya. 

Peserta yang hendak mengajukan pencairan manfaat, kata Adie, harus membawa bukti 

diterimanya PHK oleh pekerja, tanda terima lapor PHK dari dinas ketenagakerjaan 

kabupaten/kota, atau perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke pengadilan hubungan 

industrial, akta bukti pendaftaran perjanjian bersama, hingga petikan putusan pengadilan. 

Sementara, kepesertaan para pekerja dalam program JKP ini terdiri dari yang sudah 

diikutsertakan maupun yang baru didaftarkan. 

Syaratnya, pekerja merupakan warga negara Indonesia (WNI), belum mencapai 54 tahun saat 

mendaftar, dan punya hubungan kerja dengan pengusaha. 

Syarat tambahannya, pekerja pada usaha besar dan menengah juga harus mengikuti program 

jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan jaminan 

kematian (JKM) dari BPJAMSOSTEK. 

"Sementara pekerja atau buruh di usaha mikro dan kecil sekurang-kurangnya ikut program JKN, 

JKK, JHT, dan JKM," tutup Adie. (RO/OL-09). 
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Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Targetnya 

penerima kartu Prakerja sebanyak 8,2 juta dan ini sudah jalan semester I itu 2,7 juta penerima. 

Dan ini akan terus dilakukan di semester kedua 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Di sini juga 

hadir direksi dari bank BNI dan BRI. Maka program selanjutnya yang sudah dibuat adalah 

program prakerja akan masuk ke dalam pembiayaan KUR. Awalnya super mikro di bawah Rp10 

juta. Lalu tadi disampaikan ada yang minta sampai Rp100 juta. Dan produknya itu ada dan dari 

direksi secara prinsip sudah oke menyetujui 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tentunya 

kami akan terus memonitor alumni-alumni prakerja. Dan tentu kesempatannya itu ada selain 

dengan perbankan, Kartu Prakerja juga bekerja sama dengan multi platform dan platform itu 

juga bisa menjadi akses untuk menjual produk hasil usaha alumni prakerja 

negative - Fadhli MR (Direktur Riset Cyrus Network) Yang belum bekerja sebelum mengikuti 

program Kartu Prakerja itu ada sekitar 56 persen dan setelah mengikuti pengangguran menurun 

menjadi 16,2 persen menjadi 39,8 persen 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Pereknomian Airlangga Hartarto berjanji untuk kembali membuka 

program Kartu Prakerja pada semester II 2021. Di dalam pembukaan tersebut pemerintah 

menargetkan 8,2 juta penerima manfaat. 
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PROGRAM KARTU PRAKERJA KEMBALI DIBUKA SEMESTER II 2021, SIAP-SIAP 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pereknomian Airlangga Hartarto berjanji untuk kembali 

membuka program Kartu Prakerja pada semester II 2021. Di dalam pembukaan tersebut 

pemerintah menargetkan 8,2 juta penerima manfaat. 

"Targetnya penerima kartu Prakerja sebanyak 8,2 juta dan ini sudah jalan semester I itu 2,7 juta 

penerima. Dan ini akan terus dilakukan di semester kedua," kata Menko Airlangga dalam acara 

Dialog Bersama dengan Penerima Kartu Parakerja, di Bandung, Jumat (4/6/2021). 

Sebagai informasi saja, persyaratan untuk menerima Kartu Prakerja masih sama, yaitu Warga 

Negara Indonesia (WNI), usia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. 

Program ini ditujukan kepada pencari kerja, penganggur, pekerja dan wirausaha. 

Pemerintah juga mengajak para pekerja yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan, dan para 

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang terdampak pandemi covid-19. 

Sementara insentif yang diterima oleh peserta Kartu Prakerja juga masih sama terdiri dari Rp 1 

juta bantuan pelatihan, insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan 

dengan total Rp 2,4 juta, serta insentif pasca survei masing-masing Rp 50 ribu senilai Rp 150 

ribu. 

Di sisi lain, Menko Airlangga mengatakan, pemerintah akan terus mendorong para alumni Kartu 

Prakerja untuk menjadi wirausahawan-wirausahawan baru dengan memberikan akses 

permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

"Di sini juga hadir direksi dari bank BNI dan BRI. Maka program selanjutnya yang sudah dibuat 

adalah program prakerja akan masuk ke dalam pembiayaan KUR. Awalnya super mikro di bawah 

Rp10 juta. Lalu tadi disampaikan ada yang minta sampai Rp100 juta. Dan produknya itu ada dan 

dari direksi secara prinsip sudah oke menyetujui," ujar Menko Airlangga. 

"Tentunya kami akan terus memonitor alumni-alumni prakerja. Dan tentu kesempatannya itu 

ada selain dengan perbankan, Kartu Prakerja juga bekerja sama dengan multi platform dan 

platform itu juga bisa menjadi akses untuk menjual produk hasil usaha alumni prakerja," tutup 

Menko Airlangga. 

Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, survei menemukan jika terjadi 

penurunan angka pengangguran sebesar 16,2 persen setelah peserta mengikuti program 

pelatihan Kartu Prakerja. 

Ini terkuak dari survei Manajemen Program pelaksana Kartu Prakerja bekerja sama dengan Cyrus 

Network. Survei dilakukan terhadap penerima program prakerja dari gelombang 1-11. 

"Yang belum bekerja sebelum mengikuti program Kartu Prakerja itu ada sekitar 56 persen dan 

setelah mengikuti pengangguran menurun menjadi 16,2 persen menjadi 39,8 persen," kata 

Direktur Riset Cyrus Network Fadhli MR dalam Pemaparan hasil survei Persepsi Penerima Kartu 

Prakerja, Kamis (20/5/2021). 
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Fadhli menjelaskan dari 16,2 persen, 13 persen diantaranya mereka berubah atau 

bertransformasi menjadi wirausaha dan sebagian sisanya 3,2 persen menjadi karyawan atau 

bekerja di perusahaan. 

Selain itu, sebanyak 92,6 responden menyatakan sangat setuju ilmu yang didapatkan dalam 

pelatihan Kartu Prakerja bisa diaplikasikan di tempat kerja atau usaha, namun ada sebagian kecil 

7,1 yang mengatakan tidak setuju. 

Kemudian 98,7 persen responden juga menyatakan sangat setuju mendapatkan manfaat dari 

pelatihan Kartu Prakerja. 

Adapun survei ini menggunakan telesurvei yakni metode survei yang dilakukan secara jarak jauh 

menggunakan perangkat komunikasi berupa telepon seluler, maupun memanfaatkan teknologi 

informatika. 
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Narasumber 

negative - Karmanih (Ketua Umum Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS)) Ada dua gerai 

Giant yang dijadikan Hero dan itu sudah berjalan. Untuk karyawan Giant yang ada di gerai 

tersebut secara langsung akan menjadi karyawan Hero, dengan kata lain tidak terkena PHK 

negative - Karmanih (Ketua Umum Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS)) Di dalam gerai 

Giant ada juga Guardian dan dapat dipastikan outlet yang keberadaanya satu lantai dengan Giant 

pasti akan tutup, sehingga dimungkinkan penyerapan karyawan mengutamakan karyawan 

Guardian yang outletnya terdampak dari gerai Giant 

positive - Karmanih (Ketua Umum Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS)) Mengingat 

perusahaan yang secara tegas menyampaikan akan memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan 

apa yang sudah dituangkan di dalam perjanjian kerja bersama, maka tinggal mengawal saja 

prosesnya. Karena secara umum ini sudah jelas, hanya saja detailnya yang mungkin ada 

perbedaan perspektif 

negative - Karmanih (Ketua Umum Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS)) Sehingga mantan 

karyawan Giant punya keahlian lain selain apa yang sudah menjadi keahliannya 

negative - Risbianto (Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk) Kami 

masih belum dapat memberikan detail lebih lanjut mengenai jumlah pekerja yang terdampak 

neutral - Risbianto (Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk) Kami 

berharap dapat menyediakan peluang baru bagi rekan kerja yang terdampak seiring dengan 

pengembangan bisnis kami lainnya yang memiliki potensi pertumbuhan positif yaitu Guardian, 

IKEA, dan Hero Supermarket 
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neutral - Risbianto (Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk) Namun 

untuk saat ini, kami belum dapat memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai pertemuan kami 

dengan Kementerian Ketenagakerjaan maupun serikat pekerja 

 

Ringkasan 

Ketua Umum Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS) Karmanih menuturkan pekerja di dua 

gerai Giant yang tutup telah dialihkan ke Hero Supermarket. Pasalnya, dua gerai Giant tersebut 

dialihfungsikan sebagai gerai Hero Supermarket. "Ada dua gerai Giant yang dijadikan Hero dan 

itu sudah berjalan. Untuk karyawan Giant yang ada di gerai tersebut secara langsung akan 

menjadi karyawan Hero, dengan kata lain tidak terkena PHK," ujarnya kepada 

CNNIndonesia.com, Jumat (4/6). 

 

EKS PEKERJA DUA GERAI GIANT DIALIHKAN KE HERO SUPERMARKET 

Jakarta - Ketua Umum Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS) Karmanih menuturkan pekerja 

di dua gerai Giant yang tutup telah dialihkan ke Hero Supermarket. Pasalnya, dua gerai Giant 

tersebut dialihfungsikan sebagai gerai Hero Supermarket. 

"Ada dua gerai Giant yang dijadikan Hero dan itu sudah berjalan. Untuk karyawan Giant yang 

ada di gerai tersebut secara langsung akan menjadi karyawan Hero, dengan kata lain tidak 

terkena PHK," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/6). 

Sementara itu, ia menuturkan manajemen telah memberitahukan kepada karyawan bahwa 

pembukaan gerai IKEA belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Dengan demikian, pihak 

perusahaan tidak bisa langsung mengalihkan karyawan Giant yang tutup operasionalnya menjadi 

pekerja IKEA. 

Sedangkan, untuk gerai Guardian baru, pekerja Giant yang berada dalam satu lokasi akan 

mendapat prioritas. 

"Di dalam gerai Giant ada juga Guardian dan dapat dipastikan outlet yang keberadaanya satu 

lantai dengan Giant pasti akan tutup, sehingga dimungkinkan penyerapan karyawan 

mengutamakan karyawan Guardian yang outletnya terdampak dari gerai Giant," ujarnya. 

Namun, ia menyatakan belum mengetahui nasib karyawan Giant lainnya setelah nantinya semua 

gerai Giant tutup pada Juli 2021 mendatang. Saat ini, lanjutnya, proses bipartit antara Hero 

Group dengan karyawan masih terus berjalan. Ia memastikan serikat pekerja akan terus 

mengawal proses bipartit tersebut. 

"Mengingat perusahaan yang secara tegas menyampaikan akan memberikan hak-hak pekerja 

sesuai dengan apa yang sudah dituangkan di dalam perjanjian kerja bersama, maka tinggal 

mengawal saja prosesnya. Karena secara umum ini sudah jelas, hanya saja detailnya yang 

mungkin ada perbedaan perspektif," imbuhnya. 
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Selain dari pihak manajemen, ia ingin pemerintah juga bisa turun tangan dalam penyediaan 

lapangan kerja. Ia juga berharap pekerja bisa dibekali dengan sejumlah keterampilan. 

"Sehingga mantan karyawan Giant punya keahlian lain selain apa yang sudah menjadi 

keahliannya," ujarnya. 

Terpisah, Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk Risbianto 

menuturkan perusahaan belum mengantongi jumlah pekerja yang terdampak PHK akibat 

penutupan gerai Giant. 

"Kami masih belum dapat memberikan detail lebih lanjut mengenai jumlah pekerja yang 

terdampak," katanya. 

Namun, kata dia, perusahaan telah mengkomunikasikan secara jelas kepada setiap karyawan 

untuk memastikan masa transisi berjalan lancar. Meliputi, memberikan kompensasi di atas angka 

yang dianjurkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan memberikan surat 

referensi, serta memperlakukan semua pihak dengan adil dan hormat. 

"Kami berharap dapat menyediakan peluang baru bagi rekan kerja yang terdampak seiring 

dengan pengembangan bisnis kami lainnya yang memiliki potensi pertumbuhan positif yaitu 

Guardian, IKEA, dan Hero Supermarket," ujarnya. 

Selain itu, Hero Supermarket menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah, termasuk 

Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak serikat pekerja terkait proses penutupan gerai tersebut. 

Namun, ia belum bisa membeberkan hasil pembicaraan dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

dan serikat pekerja. 

"Namun untuk saat ini, kami belum dapat memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai 

pertemuan kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan maupun serikat pekerja," ujarnya. 
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Pemerintah tengah berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

bagi alumni program Kartu Prakerja. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

mengungkapkan pemerintah mengupayakan dengan maksimal hingga bunganya hanya 3 

persen. 

 

MENKO AIRLANGGA DORONG BUNGA KUR 3 PERSEN UNTUK ALUMNI KARTU 

PRAKERJA 

JAKARTA - Pemerintah tengah berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) bagi alumni program Kartu Prakerja. 

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah 

mengupayakan dengan maksimal hingga bunganya hanya 3 persen. 

"Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah diharapkan dapat maksimal memberikan 

dampak baik kepada masyarakat," tegas Airlangga, dalam siaran pers, Jumat (4/6/2021). 

Data hasil survei independen menyebutkan bahwa setelah mengikuti program Kartu Prakerja 

terjadi peningkatan sebesar 13 persen dalam jumlah kelompok wirausaha. 

Naiknya jumlah wirausahawan saat ini telah sesuai dengan sasaran program Kartu Prakerja. 

Semakin banyak jumlah wirausahawan dan jumlah usaha yang berkembang maka akan terjadi 

penyerapan tenaga kerja. 
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Airlangga juga mengucapkan terima kasih kepada para alumni Program Kartu Prakerja yang 

telah memanfaatkan program Pemerintah untuk skilling, upskilling, dan reskilling. 

Secara umum, hasil survei tersebut juga merilis data animo masyarakat yang sangat tinggi 

terhadap Program Kartu Prakerja. Tingginya minat itu diikuti juga dengan kepuasan terhadap 

pelayanan dan manfaat Kartu Prakerja. 

Hasil survei persepsi penerima Program Kartu Prakerja juga menyatakan di samping memiliki 

tambahan keterampilan, program tersebut berfugsi sebagai jaring pengamanan sosial di tengah 

pandemi dan menurunkan tingkat pengangguran. 

Di sisi lain, plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2021 ditingkatkan dari Rp253 triliun menjadi 

Rp285 triliun. Peningkatan plafon KUR merupakan respon atas antusiasme yang tinggi dari para 

pelaku usaha UMKM akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan 

sejauh ini pemerintah telah menyiapkan berbagai jenis KUR, antara lain KUR Super Mikro, KUR 

Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus dan KUR TKI. Penyaluran KUR selama tahun 2021 terbagi atas 

KUR Super Mikro (4,71 persen), KUR Mikro (61,60 persen), KUR Kecil (33,67 persen), dan KUR 

Penempatan TKI (0,03 persen). 

Realisasi KUR pada Januari 2021 s.d. 2 Juni 2021 sebesar Rp103,19 triliun atau 40,79 persen 

dari target tahun 2021 sebesar Rp253 triliun yang diberikan kepada 2,81 juta debitur sehingga 

total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp259,05 triliun dengan tingkat Non 

Performing Loan (NPL) sebesar 0,71 persen. 

"Secara nasional realisasi penyaluran KUR alumni Kartu Prakerja per triwulan I Tahun 2021 yang 

dilakukan oleh BRI dan BNI mencapai 2.242 debitur dengan total realisasi sebesar Rp65,9 miliar," 

kata Iskandar. 

Selanjutnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Rudy 

Salahuddin yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan Program Kartu Prakerja 

yang hampir dua tahun hadir untuk melengkapi mozaik program peningkatan kualitas SDM 

Indonesia terbuka bagi semua orang yang mendaftar dan memenuhi persyaratan. 

Karena menurutnya skill gap merupakan persoalan yang dihadapi bukan hanya oleh pencari kerja 

tetapi juga pekerja dan pelaku wirausaha. 

"Dari data yang saya peroleh, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penerima Kartu Prakerja 

terbanyak dan total penerima mencapai lebih dari 1 juta orang. Karena itulah dalam rangkaian 

talkshow dan dialog dengan para alumni dan penerima Kartu Prakerja tahun 2021 untuk pertama 

kalinya diadakan di Jawa Barat," tutur Rudy. 

Dalam rangka menghadapi bonus demografi, produktivitas tenaga kerja Indonesia harus terus 

ditingkatkan. "Untuk itu, program Kartu Prakerja diluncurkan oleh pemerintah, agar dapat 

memberikan peluang dan harapan bagi seluruh masyarakat utamanya bagi anak-anak muda di 

Indonesia, agar mau berubah, mau bangkit, mau meningkatkan kemampuannya hingga menjadi 

SDM yang kompeten, produktivitas tinggi dan berdaya saing," sambungnya. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Kemnaker memberikan apresiasi KSPI 

akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang 

legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Ini contoh bagus di saat sulit, kedua 

pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial dengan harmoni 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam setiap penyelesaian 

kasus ketenagakerjaan, pemerintah selalu mendorong dialog sosial untuk mencari solusi terbaik 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ini (dialog sosial-red) contoh 

bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan pekerja bisa dialog mengatasi 

kesulitan akibat kesulitan bisnis 

neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sekali lagi, kami Kemnaker 

selalu mendampingi pekerja dan pengusaha 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi kepada 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau seluruh 

anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai ritel yang 

dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. 
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"Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini 

langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot," 

kata Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kemnaker, di Jakarta, dikutip Jumat (4/6/2021). 

 

BOIKOT INDOMARET SETOP, KEMNAKER 'PUJI' SAID IQBAL 

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi 

kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau 

seluruh anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai 

ritel yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. 

"Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini 

langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot," 

kata Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kemnaker, di Jakarta, dikutip Jumat (4/6/2021). 

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

harmoni," kata Anwar. 

Sementara Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan pihaknya tetap 

memiliki kepedulian terhadap hubungan industrial yang bergejolak akibat dinamika bisnis di 

masa pandemi. 

Kemnaker, lanjut Putri, telah memfasilitasi pertemuan pihak Indomarco dengan pihak serikat 

pekerja Indomart untuk mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Dalam setiap penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pemerintah selalu mendorong dialog sosial 

untuk mencari solusi terbaik," ucap Putri. 

"Ini (dialog sosial-red) contoh bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan 

pekerja bisa dialog mengatasi kesulitan akibat kesulitan bisnis," kata Putri. 

Kemnaker akan selalu mendampingi serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha yang sedang 

dalam proses dialog agar proses dialog berjalan konstruktif. "Sekali lagi, kami Kemnaker selalu 

mendampingi pekerja dan pengusaha," pungkasnya. (uka). 
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Seorang PMI yang terpapar corona varian baru strain Afrika Selatan (Afsel) asal Kabupaten 

Sampang, Madura dinyatakan sembuh. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sampang 

Abdullah Hidayat. "Kondisi tersebut kini sudah sehat setelah menjalani perawatan dan 

penanganan langsung dari Pemprov Jatim," katanya Jum'at (04/6/2021). 

 

PASIEN COVID-19 AFRIKA DINYATAKAN SEMBUH 

Sampang : Seorang PMI yang terpapar corona varian baru strain Afrika Selatan (Afsel) asal 

Kabupaten Sampang, Madura dinyatakan sembuh. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati 

Sampang Abdullah Hidayat. 

"Kondisi tersebut kini sudah sehat setelah menjalani perawatan dan penanganan langsung dari 

Pemprov Jatim," katanya Jum'at (04/6/2021). 

Pihaknya juga menganjurkan kepada semua petugas agar lebih berhati - hati dan lebih 

memperkeat penanganan Covid-19. Sementara Plt Kepala Dinas Kesehatan dan KB Sampang, 

Agus Mulyadi juga menjelaskan, pasien Covid-19 yang sembuh itu merupakan seorang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). 

"Awal mula diketahui positif saat dilakukan screening di Bandara Juanda Surabaya, Sehingga, 

langsung dilakukan tindakan sesuai prosedur yakni, menjalankan perawatan di RS Lapangan 

Indrapura Surabaya," katanya. 

"Dengan ditemukannya varian baru terhadap salah satu warga Sampang, pihaknya berharap 

masyarakat tidak panik,"tambahnya. 
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Ringkasan 

Pengangguran masih menjadi problem besar di Indonesia. Krisis yang terjadi akibat pandemi 

COVID-19 telah memukul perekonomian dan membuat pasar kerja makin tertekan. Tidak heran 

jumlah pengangguran sebagaimana yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2021 

mencapai 8,75 juta orang. Sekalipun angka tersebut turun dibandingkan jumlah pengangguran 

Agustus 2020 yaitu 9,77 juta orang. Namun tetap merupakan jumlah yang tinggi apalagi jika 

dibandingkan Februari 2020 saat sebelum pandemi covid-19 sebesar 6,93 juta orang. Tingginya 

angka pengangguran merupakan persoalan yang serius. 

 

TENAGA MARKETING: DICARI DAN DIHINDARI 

Pengangguran masih menjadi problem besar di Indonesia. Krisis yang terjadi akibat pandemi 

COVID-19 telah memukul perekonomian dan membuat pasar kerja makin tertekan. Tidak heran 

jumlah pengangguran sebagaimana yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2021 

mencapai 8,75 juta orang. 

Sekalipun angka tersebut turun dibandingkan jumlah pengangguran Agustus 2020 yaitu 9,77 

juta orang. Namun tetap merupakan jumlah yang tinggi apalagi jika dibandingkan Februari 2020 

saat sebelum pandemi covid-19 sebesar 6,93 juta orang. Tingginya angka pengangguran 

merupakan persoalan yang serius. 

Seringkali para yang ditemui penulis saat pelaksanaan, justru belum punya rencana karier yang 

jelas. Umumnya mereka masih kebingungan untuk menemukan dan mendapatkan pekerjaan 

yang sesuai dengan dirinya. 



 

252 

 

Terlebih pengangguran di Indonesia didominasi oleh penduduk kelompok umur muda (15-24 

tahun) dan berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara jumlah pengangguran 

di perkotaan lebih tinggi hampir dua kali lipat dibandingkan di pedesaan. 

Salah satu indikator keadaan ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT 

per Agustus 2020 tidak hanya mengalami kenaikan tetapi justru meroket di saat pandemi COVID-

19 berjalan kurang lebih 5 bulan. 

Dari TPT semula pada Februari 2020 sebesar 4,99 menjadi 7,07 pada Agustus 2020. Hal ini 

menandakan makin banyak tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Bisa dikatakan 

pasokan tenaga kerja semakin banyak yang kurang termanfaatkan. 

Sekalipun keadaan ketenagakerjaan Indonesia cenderung membaik dengan indikasi penurunan 

TPT pada Februari 2021 menjadi 6,26. Namun tingginya angka TPT tersebut menunjukkan 

bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar enam orang lebih penganggur. 

Pasar kerja Indonesia menjadi kurang memiliki fleksibilitas, akibat kondisi dualisme demand dan. 

Di satu sisi, kebutuhan tenaga kerja tidak berimbang dengan supply angkatan kerja. Pada sisi 

yang lain, ketidaksesuaian ( ) antara dan menjadi semakin mempersulit penempatan tenaga 

kerja. 

Apalagi jika dikaitkan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja, yang belum dapat 

dipenuhi oleh angkatan kerja. Mengacu pada pendidikan tertinggi yang ditamatkan angkatan 

kerja di Indonesia. Terbanyak didominasi pendidikan SD ke bawah sebesar 37,49 persen, SMA 

19,53 persen, SMP 18,16 persen, SMK 12,42 persen, Universitas 9,66 persen, dan 2,74 persen 

Diploma. 

Persoalan lain di mana industri pengolahan sebagai salah satu lapangan pekerjaan utama yang 

banyak menyerap tenaga kerja selain pertanian dan perdagangan besar dan eceran. Justru 

mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling besar. 

Meningkatnya penggunaan robot industri di sektor manufaktur mengancam pangsa lapangan 

kerja bagi pekerja berketerampilan menengah. Risiko otomatisasi pekerjaan memuncak di 

kalangan pekerja muda. 

Krisis akibat pandemi COVID-19 memperparah kondisi dalam pasar kerja. Gangguan yang terjadi 

lebih dulu akibat perkembangan teknologi digital yang luar biasa cepat dan pesat karena revolusi 

industri 4.0. 

Wabah COVID-19 memberikan dampak terhadap setidaknya 19,10 juta orang atau 9,30 persen 

dari 205,36 juta orang penduduk usia kerja. Mereka merupakan pengangguran karena COVID-

19, bukan angkatan kerja karena COVID-19, sementara tidak bekerja karena COVID-19, dan 

penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. 

Perubahan peta pasar kerja tentu saja menuntut cara kerja dan skills baru. Berkembang pula 

berbagai baru seiring dengan banyaknya pekerjaan lama yang hilang. Hal tersebut 

mempengaruhi prevalensi pilihan pekerjaan bagi angkatan kerja muda. 
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Hasil penelitian yang dilakukan Kemnaker menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling 

dibutuhkan setelah masa pandemi adalah marketing. Setidaknya perusahaan memiliki persepsi 

bahwa jabatan pekerjaan yang dibutuhkan pada masa setelah pandemi paling besar (18,7 

persen) adalah profesional penjualan, pemasaran dan humas. 

Ini terkait dengan pulihnya perekonomian, sehingga perusahaan memiliki target penjualan yang 

besar. Kebutuhan untuk memenuhi permintaan pasar yang membaik, diiringi kebutuhan dalam 

jabatan dan jenis pekerjaan penjualan menjadi sangat tinggi. 

Sayangnya pekerjaan sebagai tenaga penjualan atau marketing umumnya bukan merupakan 

dream job bagi kebanyakan angkatan kerja usia muda, termasuk mereka yang fresh graduate. 

Umumnya dream job para adalah pekerjaan atau profesi yang linier dengan pendidikan formal 

yang ditempuh. 

Sementara talenta muda lainnya saat ini lebih tertarik pada pilihan pekerjaan baru yang memiliki 

fleksibilitas tinggi. Termasuk berkembangnya jenis pekerjaan sebagai freelancer ata di bidang IT 

maupun industri kreatif lainnya. 

Sekalipun perkembangan pesat e-commerce di Indonesia dapat mendorong kreasi, inovasi dan 

invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda. Namun aspirasi kerja mereka masih 

belum menganggap bahwa tenaga marketing merupakan salah satu profesi yang menarik dan 

menjanjikan. 

Bahkan asumsi tenaga marketing bukan merupakan pekerjaan yang bergengsi, masih diyakini 

secara luas oleh masyarakat. Pejabat publik terkait pun masih ada yang beranggapan bahwa 

lowongan pekerjaan sebagai tenaga marketing bukan merupakan "peluang kerja valid". 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker memberikan apresiasi KSPI 

akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang 

legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini contoh bagus di saat sulit, kedua 

pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial dengan harmoni 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam setiap penyelesaian 

kasus ketenagakerjaan, Pemerintah selalu mendorong dialog sosial untuk mencari solusi terbaik 

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ini (dialog sosial-red) contoh 

bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan pekerja bisa dialog mengatasi 

kesulitan akibat kesulitan bisnis 

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

selalu mendampingi pekerja dan pengusaha 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaam (Kemnaker) memberikan apresiasi kepada 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Itu setelah KSPI mengimbau 

seluruh anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai 

ritel yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. 
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KEMNAKER APRESIASI KSPI HENTIKAN AKSI BOIKOT INDOMARET 

JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaam (Kemnaker) memberikan 

apresiasi kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Itu setelah 

KSPI mengimbau seluruh anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap 

Indomaret, gerai ritel yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. 

"Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini 

langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot, 

" kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangan pers Kemnaker, Jumat (4/6). 

Anwar Sanusi menambahkan, Kemnaker juga memberikan apresiasi kepada PT Indomarco 

Prismatama yang telah mendorong pekerjanya melakukan dialog hubungan industrial secara 

bipartit. Sehingga, tercipta saling pengertian, saling kesepahaman, dan melahirkan kesepakatan. 

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

harmoni," kata Anwar Sanusi. 

Sementara Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan, pihaknya tetap 

memiliki kepedulian terhadap hubungan industrial yang bergejolak akibat dinamika bisnis di 

masa pandemi Covid-19. Kemnaker, kata dia, telah memfasilitasi pertemuan pihak Indomarco 

dengan pihak serikat pekerja Indomart untuk mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Dalam setiap penyelesaian kasus ketenagakerjaan, Pemerintah selalu mendorong dialog sosial 

untuk mencari solusi terbaik, " kata Dirjen Putri. 

Senada dengan Sekjen Kemnaker, Dirjen Putri pun memberikan apresiasi kepada Indomarco dan 

KSPI yang telah mewujudkan dialog bipartit secara produktif dan mengedepankan musyawarah 

mufakat. 

"Ini (dialog sosial-red) contoh bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan 

pekerja bisa dialog mengatasi kesulitan akibat kesulitan bisnis " kata Putri. 

Kemnaker akan selalu mendampingi serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha yang sedang 

dalam proses dialog agar proses dialog berjalan konstruktif. "Sekali lagi, kami Kemnaker selalu 

mendampingi pekerja dan pengusaha," katanya. 
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Sentimen Positif 

 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang biasa disebut BPJAMSOSTEK 

Kantor Cabang Jember, Lumajang & Bondowoso kembali menggelar kegiatan pemberian 

bantuan kepada korban gempa di Kab.Lumajang Gempa yang melanda Kabupaten Lumajang 

dan sekitarnya belakangan ini mengakibatkan sejumlah rumah hancur rusak dari yang rusak 

ringan hingga rusak berat. 

 

BPJAMSOSTEK JEMBER RAYA GELAR EMPLOYEE VOLUNTEERING BANTU KORBAN 

GEMPA DI LUMAJANG 

Jember, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang biasa disebut 

BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Jember, Lumajang & Bondowoso kembali menggelar kegiatan 

pemberian bantuan kepada korban gempa di Kab.Lumajang Gempa yang melanda Kabupaten 

Lumajang dan sekitarnya belakangan ini mengakibatkan sejumlah rumah hancur rusak dari yang 

rusak ringan hingga rusak berat. 

Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Lumajang Sasongko Adji mengatakan, BPJAMSOSTEK 

Cabang Jember, Lumajang & Bondowoso melihat bencana tersebut tergerak untuk kembali 

mengadakan bantuan untuk masyarkat dan bergotong royong membantu memperbaiki rumah 

seorang warga di wilayah kerja kami yang terdampak gempa yang terparah. 

"Alhamdulillah kita bisa membagikan sebagian penghasilan kita kepada salah seorang warga 

Dusun Tulungrejo, Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe. Kegiatan ini merupakan inisiatif 
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dari jajaran BPJAMSOSTEK Jember, Lumajang & Bondowoso. serta merupakan wujud kepedulian 

pegawai. untuk lingkungan sosial, " jelasnya, Adji. 

"Diharapkan bisa semakin mempererat silaturahmi antara BPJAMSOSTEK Lumajang dengan 

masyarakat sekitar sekaligus sosialisasi pentingnya program kepesertaan Bukan Penerima Upah 

(BPU) diantaranya Jaminan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM)," imbuhnya. 

Sasongko Adji menjelaskan, bantuan untuk korban gempa diserahkan langsung kepada Bapak 

Kembar Joyo pemilik rumah terkena gempa di dusun tulungrejo. Bantuan berupa bahan 

bangunan, alat kebersihan dan satu buah kursi roda. 

Sementara itu, Kembar Joyo, Warga Dusun Tulungrejo mengucapkan terima kasih kepada 

BPJAMSOSTEK Cabang Jember, Lumajang & Bondowoso. Pasalnya, atas kepeduliannya terhadap 

warga Jetis Kapuan yang terkena musibah banjir, bantuan sangat bermanfaat bagi warga 

pascabanjir. [geh]. 
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Narasumber 

negative - Riden Hatam Aziz (Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Ini ada apa. 

Kasus yang sangat kecil sampai ke pengadilan. Kenapa THR yang tidak dibayar 100 persen tidak 

ada tindakan ke manajemen, tapi pengurus yang memperjuangkan haknya dipidanakan 

neutral - Wiwiek Yusuf (Direktur Marketing PT Indomarco Prismatama) Diharapkan semua pihak 

menghargai proses hukum yang berlangsung saat ini 

positive - Wiwiek Yusuf (Direktur Marketing PT Indomarco Prismatama) Seluruh karyawan telah 

mendapatkan haknya, termasuk THR 2020 sudah diberikan dengan jumlah dan waktu sesuai 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 

positive - Chairul Fadhly (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kondisi ini selayaknya menjadi momen 

bagi semua pihak harus bersatu, saling memahami, dan saling mendukung dalam menghadapi 

pandemi 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) FSPMI dan KSPI akan menghentikan atau setop aksi Boikot 

Indomaret termasuk kegiatan lain yang terkait dengan kasus ini 

 

Ringkasan 

Ketegangan antara serikat buruh dengan PT Indomarco Prismatama Tbk atau Indomaret terkait 

kasus Anwar Bessy berakhir sudah. Kedua pihak bakal menandatangani nota kesepahaman di 

hadapan Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI 

Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan pekan ini. Manajemen Indomarco berkomitmen 
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menyelesaikan kasus Anwar Bessy di luar pengadilan dan bersedia mempekerjakannya kembali. 

Sedangkan buruh menghentikan ancaman boikot yang sebelumnya digaungkan. 

 

KRONOLOGI BURUH VS INDOMARET HINGGA BERAKHIR DAMAI 

Jakarta - Ketegangan antara serikat buruh dengan PT Indomarco Prismatama Tbk atau 

Indomaret terkait kasus Anwar Bessy berakhir sudah. Kedua pihak bakal menandatangani nota 

kesepahaman di hadapan Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan pekan ini. 

Manajemen Indomarco berkomitmen menyelesaikan kasus Anwar Bessy di luar pengadilan dan 

bersedia mempekerjakannya kembali. Sedangkan buruh menghentikan ancaman boikot yang 

sebelumnya digaungkan. 

Ketegangan antara serikat buruh dan perusahaan berawal saat Anwar Bessy, salah satu 

karyawan Indomaret, dipolisikan karena merusak gypsum kantor saat menuntut pembayaran 

tunggakan THR Lebaran 2020 lalu. 

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menilai tindakan 

Indomaret itu berlebihan dan tak seharusnya dilakukan. Lagipula, menurutnya, kasus yang 

mengakibatkan gypsum bolong 20cm-25 cm itu juga terjadi secara spontan saat aksi menuntut 

THR berjalan. 

"Ini ada apa. Kasus yang sangat kecil sampai ke pengadilan. Kenapa THR yang tidak dibayar 100 

persen tidak ada tindakan ke manajemen, tapi pengurus yang memperjuangkan haknya 

dipidanakan," ucapnya. 

Atas kasus tersebut, pada 18 Mei lalu, Riden pun menyatakan bakal melawan tindakan 

sewenang-wenang yang dilakukan manajemen Indomaret. Ia kemudian memberikan instruksi 

kepada anggota FSPMI untuk melakukan aksi di kantor Indomarco Prismatama agar kriminalisasi 

Anwar Bessy dihentikan. 

Jika manajemen tak merespons, maka serikat bakal mengampanyekan boikot terhadap produk 

Indomaret. Hal tersebut tak hanya digaungkan oleh FSPMI melainkan juga serikat buruh lainnya 

yang simpatik terhadap kasus tersebut seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). 

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan mereka bakal melakukan aksi berkesinambungan di depan 

kantor-kantor Indomaret di seluruh Indonesia dengan membentangkan spanduk dan poster di 

ratusan toko ritel terbesar yang berisi ajakan boikot. 

Tak hanya itu KSPI juga merencanakan aksi di kantor-kantor instansi pemerintah untuk 

menyuarakan agar Anwar Bessy dibebaskan, serta menggeruduki kantor bursa efek di Jakarta 

mengingat Indomaret Group adalah perusahaan terbuka (Tbk). 

Bahkan, kata Said Iqbal dalam pernyataan resminya, mereka juga berencana melakukan 

kampanye internasional di sidang ILO pada Juni 2021. 
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Sementara itu, Indomaret melalui Marketing Director Indomarco Prismatama Wiwiek Yusuf 

menyatakan tak akan mengendurkan langkah untuk memidanakan karyawan mereka. 

"Diharapkan semua pihak menghargai proses hukum yang berlangsung saat ini," jelas Wiwiek. 

Wiwiek juga membantah perusahaan menunggak pembayaran THR karyawan."Seluruh 

karyawan telah mendapatkan haknya, termasuk THR 2020 sudah diberikan dengan jumlah dan 

waktu sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016," ucap Wiwiek. 

Sepekan setelah wacana boikot tersebut dikampanyekan, Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Ditjen PHI dan Jamsos lantas turun tangan untuk menyelesaikan masalah kedua pihak. Mediasi 

dilakukan dengan mengundang perwakilan buruh dan Indomarco agar perselisihan dapat 

diselesaikan secara musyawarah demi menjaga kondusifitas hubungan industrial. 

Terlebih, situasi pandemi covid-19 saat ini berdampak terhadap kondisi perekonomian yang sulit. 

"Kondisi ini selayaknya menjadi momen bagi semua pihak harus bersatu, saling memahami, dan 

saling mendukung dalam menghadapi pandemi," Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly 

pekan lalu. 

Untuk menghormati proses mediasi tersebut, FSPMI dan KSPI pun menghentikan sementara 

kampanye boikot terhadap Indomaret. Beberapa hari setelahnya, pada Kamis (3/6), barulah 

kesepakatan dan kesepahaman antara kedua belah pihak diumumkan. 

"FSPMI dan KSPI akan menghentikan atau setop aksi Boikot Indomaret termasuk kegiatan lain 

yang terkait dengan kasus ini," ujar Said Iqbal melalui konferensi pers virtual. 
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Narasumber 

neutral - Taufik Ismail (Anggota Komisi 3 DPRD Karawang,) Masalah kebocoran gas PT Pindo 

Deli 2 ini kan pernah terjadi berulang, jadi saya tegaskan untuk perusahaan harus 

bertanggungjawab, dengan memperbaiki kesalahannya, harus dibuatkan sistem pencegahan 

yang lebih mumpuni, dan terhadap warga sekitar juga penanganannya harus jelas, jangan 

sampai terulang lagi 

negative - Taufik Ismail (Anggota Komisi 3 DPRD Karawang,) Apakah human error, atau memang 

kelalaian, ini harus diungkap oleh pihak kepolisian, dan kalau memang ada unsur pidana, sesuai 

aturan harus ditindak 

neutral - Toto Suripto (anggota DPRD Karawang) Jadi ada 5 tuntutan warga kepada perusahaan, 

pertama meminta PT Pindo Deli 2 mengganti pipa, menjadi pipa permanen yang sistemnya 

otomatis, bila terjadi kebocoran, langsung mati otomatis, kedua, terkait tenaga kerja, minta 

perusahaan memperkerjakan masyarakat sekitar, ketiga, penyediaan air bersih bagi warga, 

keempat adanya pemberian CSR dalam perbaikan infrastruktur warga, misal perbaikan jalan, 

pembangunan masjid, dan lain-lain, terakhir itu meminta ada uang kompensasi senilai 3 juta 

bagi warga yang terdampak 

negative - Toto Suripto (anggota DPRD Karawang) Jadi kalau tidak direalisasikan, warga akan 

memaksa menutup perusahaan 

neutral - Toto Suripto (anggota DPRD Karawang) Saya sebagai wakil rakyat, tentunya hanya 

mendesak agar aspirasi warga bisa direalisasikan oleh pihak perusahaan, jangan abai seperti 
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yang sudah-sudah pada kebocoran tahun 2018, ada beberapa tuntutan seperti tenaga kerja, dan 

penyediaan air bersih, belum diwujudkan hingga kejadian kembali 

 

Ringkasan 

102 warga di Desa Kutamekar, Ciampel, Karawang keracunan gas yang diduga akibat kebocoran 

pipa milik PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills 2. Anggota DPRD Karawang meminta perusahaan 

segera bertanggungjawab. Anggota Komisi 3 DPRD Karawang, Taufik Ismail meminta agar pihak 

perusahaan bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan. Ia mewanti-wanti agar kasus 

serupa tak terulang. 

 

102 WARGA KERACUNAN GAS PABRIK, DPRD KARAWANG: JANGAN TERULANG 

LAGI! 

102 warga di Desa Kutamekar, Ciampel, Karawang keracunan gas yang diduga akibat kebocoran 

pipa milik PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills 2. Anggota DPRD Karawang meminta perusahaan 

segera bertanggungjawab. 

Anggota Komisi 3 DPRD Karawang, Taufik Ismail meminta agar pihak perusahaan 

bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan. Ia mewanti-wanti agar kasus serupa tak 

terulang. 

"Masalah kebocoran gas PT Pindo Deli 2 ini kan pernah terjadi berulang, jadi saya tegaskan 

untuk perusahaan harus bertanggungjawab, dengan memperbaiki kesalahannya, harus 

dibuatkan sistem pencegahan yang lebih mumpuni, dan terhadap warga sekitar juga 

penanganannya harus jelas, jangan sampai terulang lagi," kata Kang Pipik, panggilan akrabnya 

saat dihubungi melalui selular, Jum'at (4/5/2021). 

Ia meminta kasus ini diungkap secara gamblang. Apabila ada unsur kelalaian, harus ditindak 

sesuai hukum yang berlaku. 

"Apakah human error, atau memang kelalaian, ini harus diungkap oleh pihak kepolisian, dan 

kalau memang ada unsur pidana, sesuai aturan harus ditindak," tuturnya yang juga menjabat 

sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan Karawang. 

Sementara itu, salah seorang perwakilan warga, Toto Suripto mengatakan dari hasil mediasi, 

warga meminta pihak perusahaan merealisasikan tuntutannya. 

"Jadi ada 5 tuntutan warga kepada perusahaan, pertama meminta PT Pindo Deli 2 mengganti 

pipa, menjadi pipa permanen yang sistemnya otomatis, bila terjadi kebocoran, langsung mati 

otomatis, kedua, terkait tenaga kerja, minta perusahaan memperkerjakan masyarakat sekitar, 

ketiga, penyediaan air bersih bagi warga, keempat adanya pemberian CSR dalam perbaikan 

infrastruktur warga, misal perbaikan jalan, pembangunan masjid, dan lain-lain, terakhir itu 

meminta ada uang kompensasi senilai 3 juta bagi warga yang terdampak," kata Toto. 
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Apabila dalam tuntutan itu tidak bisa direalisasikan, warga akan menutup paksa 

perusahaan."Jadi kalau tidak direalisasikan, warga akan memaksa menutup perusahaan," jelas 

pria yang juga anggota DPRD Karawang tersebut. 

Ia juga mengakui telah memberikan arahan kepada perusahaan agar tidak mengabaikan 

permintaan warga. 

"Saya sebagai wakil rakyat, tentunya hanya mendesak agar aspirasi warga bisa direalisasikan 

oleh pihak perusahaan, jangan abai seperti yang sudah-sudah pada kebocoran tahun 2018, ada 

beberapa tuntutan seperti tenaga kerja, dan penyediaan air bersih, belum diwujudkan hingga 

kejadian kembali," tandasnya. 
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Narasumber 

neutral - Arpan Carles Pandiangan SH (Kasi Datun Kejaksaan negeri Gunungsitoli) Karena 

mediasi maka kami berharap pemberi kerja nanti bisa konsultasi dengan kami satu persatu untuk 

menyampaikan uneg uneg atau kesulitannya selama ini makanya juga kita undang BPJS di acara 

ini 

positive - Buara Pranata Ginting (Kepala Bidang Perluasan, Pemasaran dan Pemerksaan Peserta 

BPJS Kesehatan cabang Gunungsitoli,) Kami menyadari bahwa pemberi kerja mungkin juga 

punya kendala dalam kemampuan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya, kita sadari hal itu 

dan kita juga tidak memaksakan harus seluruh nya, namun setidaknya harus ada 

positive - Buara Pranata Ginting (Kepala Bidang Perluasan, Pemasaran dan Pemerksaan Peserta 

BPJS Kesehatan cabang Gunungsitoli,) Ada 24 pemberi kerja yang sudah kita data dan 2 

diantaranya sudah tidak aktif, 22 bidang usaha ini sedang kita kawal untuk memenuhi kewajiban 

nya kepada karyawan. Dalam hal ini kita apresiasi kepada RSUD dr. M. Thomson Nias yang sudah 

membayarkan BPJS Kesehatan bagi sekitar 300 lebih tenaga kerjanya sampai Agustus 

 

Ringkasan 

Kejaksaan Negeri Gunungsitoli lakukan mediasi dengan para pemberi kerja di wilayah kota 

Gunungsitoli. Kasi Datun Kejaksaan negeri Gunungsitoli, Arpan Carles Pandiangan SH, MH 

mengatakan mediasi ini mereka lakukan gunanya mencegah masalah hukum kedepan mengingat 

kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada BPJS Kesehatan. 
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KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI MEDIASI DENGAN PEMBERI KERJA TERKAIT 

KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN 

KBRan, Gunungsitoli: Kejaksaan Negeri Gunungsitoli lakukan mediasi dengan para pemberi kerja 

di wilayah kota Gunungsitoli. 

Kasi Datun Kejaksaan negeri Gunungsitoli, Arpan Carles Pandiangan SH, MH mengatakan mediasi 

ini mereka lakukan gunanya mencegah masalah hukum kedepan mengingat kewajiban pemberi 

kerja untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada BPJS Kesehatan. 

"Karena mediasi maka kami berharap pemberi kerja nanti bisa konsultasi dengan kami satu 

persatu untuk menyampaikan uneg uneg atau kesulitannya selama ini makanya juga kita undang 

BPJS di acara ini, " jelas Arpan. 

Sementara Kepala Bidang Perluasan, Pemasaran dan Pemerksaan Peserta BPJS Kesehatan 

cabang Gunungsitoli, Buara Pranata Ginting mengatakan pihaknya diundang oleh Kejaksaan. 

"Kami menyadari bahwa pemberi kerja mungkin juga punya kendala dalam kemampuan untuk 

mendaftarkan seluruh karyawannya, kita sadari hal itu dan kita juga tidak memaksakan harus 

seluruh nya, namun setidaknya harus ada, " ujar Buana. 

Menurutnya sesuai dengan perundang-undangan semua tenaga kerja wajib didaftarkan oleh si 

pemberi kerja. Saat ini saja katanya masih ada 15 ribu tenaga kerja yang belum tercover oleh 

BPJS kesehatan. 

"Ada 24 pemberi kerja yang sudah kita data dan 2 diantaranya sudah tidak aktif, 22 bidang 

usaha ini sedang kita kawal untuk memenuhi kewajiban nya kepada karyawan. Dalam hal ini kita 

apresiasi kepada RSUD dr. M. Thomson Nias yang sudah membayarkan BPJS Kesehatan bagi 

sekitar 300 lebih tenaga kerjanya sampai Agustus, " tutur Buana. 

Pada mediasi yang berlangsung di kantor kejaksaan negeri Gunungsitoli itu, para pemberi kerja 

satu persatu konsultasi dengan kasi datun sedangkan yang tidak ada uneg-uneg langsung 

menandatangani surat komitmen. 
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Ringkasan 

Malaysia akan mendeportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali ke Indonesia karena 

beberapa sebab. Jumlah pasti PMI yang akan dideportasi masih menunggu kepastian dari pihak 

Malaysia, diprediksi jumlahnya mencapai ribuan. 

 

ANGGOTA KOMISI IX : KESIAPAN PEMDA MENERIMA KEPULANGAN PMI DARI 

MALAYSIA PERLU DIPASTIKAN 

, JAKARTA - Malaysia akan mendeportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali ke Indonesia 

karena beberapa sebab. 

Jumlah pasti PMI yang akan dideportasi masih menunggu kepastian dari pihak Malaysia, 

diprediksi jumlahnya mencapai ribuan. 

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar kesiapan Pemda dalam 

menerima PMI dari Malaysia perlu dipastikan. 

Kesiapan ini meliputi tempat untuk melakukan karantina, peralatan medis termasuk APD bagi 

petugas, administrasi hingga mengawal kepulangan teman-teman PMI ke rumahnya masing-

masing. 

"Pemda perlu bersiap diri dan mendapat dukungan, dari siapa? Jelas dari Pemerintah Pusat. 

Jangan sampai ada Pemda yang beralasan belum siap menerima teman-teman PMI karena back 
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up dari pusat tidak memadai. Jadi ini catatan bagi Pusat maupun Pemda yang menjadi tujuan 

kedatangan teman-teman PMI dari Malaysia," ujar Mufida, dalam keterangannya, Jumat 

(4/6/2021). 

Mufida meminta Menko PMK Muhadjir Effendi yang ditunjuk menjadi komando dalam proses 

pemulangan PMI menjalankan fungsi orkestrasi kebijakan lintas sektoral ini. 

"Proses pemulangan ini pasti lintas bidang, lintas kementerian apalagi ada saat pandemi. Tapi 

kami minta Menko PMK yang menjadi leading sektor termasuk ke Pemerintah Daerah dan Satgas 

Covid-19 nasional maupun di daerah bisa menjalankan fungsi orkestrasi dengan baik, tidak ada 

ego lembaga dalam hal ini, satu komando," ujar Mufida. 

Tak hanya itu, dia meminta agar proses kepulangan PMI dari Malaysia bisa berjalan dengan tetap 

memperhatikan kondisi mental dan kesehatan dari teman-teman PMI. 

"Kuncinya prosesnya harus sederhana, tidak membingungkan atau justru menjadi beban teman-

teman PMI. Sebab banyak diantara mereka yang lama di rumah tahanan imigrasi dan pasti ada 

perasaan traumatik. Ini misi kemanusiaan sehingga jangan memberatkan apalagi muncul 

oknum-oknum yang menjanjikan percepatan kepulangan," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Mufida mengingatkan setelah PMI kembali ke kampung halaman, tentu perlu ada 

program dari Kementerian Ketenagakerjaan agar langsung mendapatkan program bagi purna 

PMI. 

"Kepulangan teman-teman PMI harus diikuti solusi setelahnya dengan berbagai program bagi 

Purna PMI seperti optimalisasi BLK, penyerapan tenaga kerja di proyek padat karya dan program 

jaminan soal ketenagakerjaan sejenis," pungkasnya. 
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Ringkasan 

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mencatat hingga saat ini sudah ada 179 lembaga 

pelatihan yang tergabung di dalam prakerja. Dari jumlah tersebut terdapat 1.561 pelatihan yang 

unik dan sebagian dari pelatihan ini dijual di platform online. Direktur Eksekutif Manajemen 

Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan, sejauh ini di ekosistem 

prakerja banyak sekali aneka pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti. Di mana sedikitnya ada 12 

kategori baik itu pelatihan yang menyediakan hard skills atau keterampilan teknis. 

 

MANAJEMEN KARTU PRAKERJA BERI PELATIHAN UNTUK MENGASUH ANAK 

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mencatat hingga saat ini sudah ada 179 lembaga 

pelatihan yang tergabung di dalam prakerja. Dari jumlah tersebut terdapat 1.561 pelatihan yang 

unik dan sebagian dari pelatihan ini dijual di platform online. 

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari 

mengatakan, sejauh ini di ekosistem prakerja banyak sekali aneka pelatihan-pelatihan yang bisa 

diikuti. Di mana sedikitnya ada 12 kategori baik itu pelatihan yang menyediakan hard skills atau 

keterampilan teknis. 

Bahkan menariknya ada pelatihan yang tidak bisa dikategorikan. Yakni pelatihan sebagai Nanny 

atau pengasuh anak dan ini juga telah mendapatkan sertifikasi. 

"Karena sejalan dengan pendidikan yang makin tinggi wanita mungkin banyak bekerja di luar 

rumah mungkin perlu pengasuh walaupun tentu saja pendidik terbaik adalah orang tua 
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khususnya adalah ibu mereka," jelas dia dalam Acara Dialog Menteri Koordinator Perekonomian 

RI dengan Penerima Kartu Prakerja, di Bandung, Jumat (4/6). 

Dia menambahkan, banyaknya pelatihan di dalam prakerja membuat rating kualitas pelatihan 

berjalan maksimal. Hal ini tercermin dari kebanyakan user memberikan rating antara 4,8 sampai 

dengan 4,9 dari 5 penilaian. 

"Dari skala 5 jadi hampir bintang 5 itu banyak sekali yang mengatakan pelatihan itu sangat 

bagus. Apalagi tadi datang kami 84 persen dari peserta kartu pra kerja ini belum pernah ikut 

latihan sebelumnya," jelasnya. 

Di saping itu, hasil survei Cyrus Network pada Mei 2021 juga menunjukan bahwa 92 persen dari 

alumni kartu prakerja, mereka mengatakan pelatihan yang diberikan dapat diaplikasikan di 

tempat kerja atau tempat usaha mereka. 

Terakhir Badan Pusat Statistik juga mengeluarkan survei angkatan kerja nasional, di mana 

menyebutkan 90,97 persen peserta kartu prakerja yang telah menyelesaikan pelatihan 

mengatakan keterampilan kerjanya meningkat. 

"Jadi Alhamdulillah Bapak ini adalah sekali lagi survei yang dilakukan lembaga independen BPS 

dengan teknik dan metodologi yang baik jadi Inilah hasilnya komitmen dari kami sesuai dengan 

arahan bapak akan terus meningkatkan kualitas pelatihan yang ada," tandasnya. 

[azz]. 
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Ringkasan 

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mencatat hingga saat ini sudah ada 179 lembaga 

pelatihan yang tergabung di dalam prakerja. Dari jumlah tersebut terdapat 1.561 pelatihan yang 

unik dan sebagian dari pelatihan ini dijual di platform online. Direktur Eksekutif Manajemen 

Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan, sejauh ini di ekosistem 

prakerja banyak sekali aneka pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti. Di mana sedikitnya ada 12 

kategori baik itu pelatihan yang menyediakan hard skills atau keterampilan teknis. 

 

PROGRAM KARTU PRAKERJA TERNYATA PUNYA PELATIHAN UNTUK PENGASUH 

ANAK 

Jakarta - Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mencatat hingga saat ini sudah ada 179 

lembaga pelatihan yang tergabung di dalam prakerja. Dari jumlah tersebut terdapat 1.561 

pelatihan yang unik dan sebagian dari pelatihan ini dijual di platform online. 

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari 

mengatakan, sejauh ini di ekosistem prakerja banyak sekali aneka pelatihan-pelatihan yang bisa 

diikuti. Di mana sedikitnya ada 12 kategori baik itu pelatihan yang menyediakan hard skills atau 

keterampilan teknis. 

Bahkan menariknya ada pelatihan yang tidak bisa dikategorikan. Yakni pelatihan sebagai Neni 

atau pengasuh anak dan ini juga telah mendapatkan sertifikasi. 
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"Karena sejalan dengan pendidikan yang makin tinggi wanita mungkin banyak bekerja di luar 

rumah mungkin perlu pengasuh walaupun tentu saja pendidik terbaik adalah orang tua 

khususnya adalah ibu mereka," jelas dia dalam Acara Dialog Menteri Koordinator Perekonomian 

RI dengan Penerima Kartu Prakerja, di Bandung, Jumat (4/6/2021). 

Dia menambahkan, banyaknya pelatihan di dalam prakerja membuat rating kualitas pelatihan 

berjalan maksimal. Hal ini tercermin dari kebanyakan user memberikan rating antara 4,8 sampai 

dengan 4,9 dari 5 penilaian. 

'Dari skala 5 jadi hampir bintang 5 itu banyak sekali yang mengatakan pelatihan itu sangat bagus. 

Apalagi tadi datang kami 84 persen dari peserta kartu prakerja ini belum pernah ikut latihan 

sebelumnya," jelasnya. 

Di samping itu, hasil survei Cyrus Network pada Mei 2021 juga menunjukan bahwa 92 persen 

dari alumni Kartu Prakerja, mereka mengatakan pelatihan yang diberikan dapat diaplikasikan di 

tempat kerja atau tempat usaha mereka. 

Terakhir Badan Pusat Statistik juga mengeluarkan survei angkatan kerja nasional, di mana 

menyebutkan 90,97 persen peserta kartu prakerja yang telah menyelesaikan pelatihan 

mengatakan keterampilan kerjanya meningkat. 

"Jadi Alhamdulillah Bapak ini adalah sekali lagi survei yang dilakukan lembaga independen BPS 

dengan teknik dan metodologi yang baik jadi Inilah hasilnya komitmen dari kami sesuai dengan 

arahan bapak akan terus meningkatkan kualitas pelatihan yang ada," tandasnya, Reporter: Dwi 

Aditya Putra Sumber: Merdeka.com. 
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Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) Kelas I Batam 

menerima data sampel usap yang ada di Kepri sebanyak 41.135 sampel, dari Januari hingga Mei 

2021. Kepala BTKL PP Kelas I Batam, Budi Santosa menyebutkan dari sampel usap yang diambil 

dalam rentan waktu tersebut, bulan Mei tertinggi berkisar 35,65 persen. 

 

BTKLPP BATAM PERIKSA 41 RIBU LEBIH SAMPEL SWAB, 8 RIBU POSITIF CORONA 

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) Kelas I Batam 

menerima data sampel usap yang ada di Kepri sebanyak 41.135 sampel, dari Januari hingga Mei 

2021. 

Kepala BTKL PP Kelas I Batam, Budi Santosa menyebutkan dari sampel usap yang diambil dalam 

rentan waktu tersebut, bulan Mei tertinggi berkisar 35,65 persen. 

Dari pemeriksaan yang dilakukan, diketahui ada sebanyak 8.768 sampel positif Covid-19. 

"Sampel terbanyak yang kami terima pada bulan Mei mencapai 14.809 sampel," ujar Budi dalam 

workshop epidemologi Covid-19 secara virtual, Rabu (2/6/2021). 

Pada bulan Mei, sampel yang diperiksa dengan total 4.520, sebanyak 2.803 sampel diantaranya 

positif Covid-19. 

"Jumlah pemeriksaan sampel dan hasil positif pada bulan Mei naik 62 persen," katanya. 
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Sampel usap dari Kota Tanjungpinang pada bulan Mei juga mengalami peningkatan 

dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 3.239 sampel diperiksa dengan hasil 883 sampel positif 

Covid-19. 

"Sampel dari Kabupaten Karimun juga naik signifikan, bulan Mei mencapai 1.278 sampel, dengan 

hasil 531 sampel positif Covid-19," kata Budi. 

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Lingga, dari sampel yang diterima pada bulan Mei 

sebanyak 1.140 sampel diperiksa, 327 sampel hasilnya positif Covid-19. 

BTKL PP Kelas I Batam juga memeriksa sampel Pekerja Migran Indonesia (PMI), dari data sampel 

l pemeriksaan swab kedua PMI dilaksanakan dari tanggal 26 April 2021, diperoleh bahwa 10 

persen hasil pemeriksaan positif. 

"Dari total sampel 32.916 sampel, sebanyak 372 sampel terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai" 

ujarnya. 
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Ringkasan 

Perwakilan Indonesia di luar negeri terus memberikan pelayanan bagi para WNI di wilayah 

kerjanya, salah satunya membantu dalam repatriasi ke tanah air. KJRI Hong Kong kembali 

melakukan repatriasi bagi 61 WNI dari Makau melalui Bandara Internasional Hong Kong (20 & 

27/05/2021). Repatriasi WNI sebagian besar adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang 

mengalami pemutusan hubungan kerja, cuti tanpa dibayar, maupun perjanjian kerja tidak 

diperpanjang. Terdapat pula terdapat 9 orang yang merupakan kelompok rentan yaitu 6 balita 

dan 3 wanita hamil. 

 

KJRI HONG KONG KEMBALI REPATRIASI WNI DARI MAKAU PERIODE MEI 2021 

Jakarta - Perwakilan Indonesia di luar negeri terus memberikan pelayanan bagi para WNI di 

wilayah kerjanya, salah satunya membantu dalam repatriasi ke tanah air. KJRI Hong Kong 

kembali melakukan repatriasi bagi 61 WNI dari Makau melalui Bandara Internasional Hong Kong 

(20 & 27/05/2021). 

Di situasi pandemi, berbagai hambatan dialami oleh WNI yang hendak pulang ke tanah air. 

Meskipun adanya pengetatan keluar - masuk Makau dan Hong Kong, tercatat total 618 WNI 

telah dibantu kepulangannya ke Indonesia dengan total 14 kloter hingga bulan Mei 2021. 

Kerjasama dan koordinasi erat dilakukan antara KJRI Hong Kong dengan otoritas setempat serta 

dengan organisasi dan komunitas masyarakat Indonesia, demikian Kementerian Luar Negeri RI 

dalam pernyatannya, Jumat (4/6/2021). 
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Sebelumnya medio Februari lalu KJRI Hong Kong secara aktif memfasilitasi repatriasi 111 WNI 

dari Makau melalui Bandara Internasional Hong Kong pada tanggal 18 dan 25 Februari 2021. 

Repatriasi WNI sebagian besar adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami 

pemutusan hubungan kerja, cuti tanpa dibayar, maupun perjanjian kerja tidak diperpanjang. 

Terdapat pula terdapat 9 orang yang merupakan kelompok rentan yaitu 6 balita dan 3 wanita 

hamil. 

Dengan masih adanya kebijakan karantina wajib bagi siapapun yang memasuki Hong Kong serta 

belum tersedia penerbangan dari Makau ke Indonesia, maka repatriasi adalah satu-satunya 

sarana untuk memulangkan para WNI dari Makau melalui Hongkong. 

 

 

 

  



 

276 

 

Judul Difabel Tangguh yang Belajar Hingga ke Kampung Presiden Jokowi 

Nama Media analisadaily.com 

Newstrend Pekerja Difabel 

Halaman/URL https://analisadaily.com/berita/baca/2021/06/04/1018798/difabel-
tangguh-yang-belajar-hingga-ke-kampung-presiden-jokowi/ 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-04 10:56:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

 

Narasumber 

negative - Dede Kurniawan (Mekanik difabel) Kami bergantian mengasuh anak. Dari pagi hingga 

siang saya yang mengasuh sambil bekerja 

negative - Dede Kurniawan (Mekanik difabel) Kalau pagi sepi, biasanya siang banyak pelanggan 

datang bahkan sampai malam 

negative - Dede Kurniawan (Mekanik difabel) Ada orang terang-terangan melarang temannya 

memperbaiki motornya di sini karena mekaniknya orang cacat. Saya dengar sendiri. Saya tidak 

kenal. Akhirnya, calon pelanggan pindah ke bengkel lain 

positive - Dede Kurniawan (Mekanik difabel) Jadi, tidak masalah. Hanya kepada Allah SWT saya 

berpegangan. Walaupun di lingkungan SLB ini, rezeki selalu ada 

negative - Dede Kurniawan (Mekanik difabel) Karena saya cacat, guru takut saya jatuh. Baru 

sekolah dua bulan, saya disuruh pulang, tidak boleh masuk lagi 

positive - Dede Kurniawan (Mekanik difabel) Pulang dari Banda Aceh saya sempat bekerja lagi, 

kemudian membuka bengkel sendiri di Alur Manis, Kecamatan Rantau 

negative - Dede Kurniawan (Mekanik difabel) Tubuhnya makin besar dan tidak mungkin 

digendong terus 

negative - Dede Kurniawan (Mekanik difabel) Akibat peristiwa itu, sekarang kompleks SLB ini 

dijaga 
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positive - Muttaqin (Kepala SLBN Pembina) Di samping tujuan awalnya supaya dia mandiri, 

sekarang bisa lebih dari itu. Khusus untuk perbengkelan motor, dia sangat bagus. Ukurannya 

mudah saja, yakni pelanggannya ada terus 

 

Ringkasan 

Hari hampir siang. Tapi, mekanik itu belum mendapat satu pun konsumen. Mengisi waktu luang, 

dia bercengkerama bersama istri dan anaknya di teras bengkel. Terlihat satu beca motor yang 

biasa digunakan untuk transportasi putri sulungnya yang menderita sakit bawaan. "Kami 

bergantian mengasuh anak. Dari pagi hingga siang saya yang mengasuh sambil bekerja," tutur 

sang mekanik, Dede Kurniawan (37), kepada Analisadaily.com di bengkelnya, jalan Kota Lintang-

Kampung Landuh, Kompleks Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Pembina Aceh Tamiang, Aceh, 

Kamis (27/5). 

 

DIFABEL TANGGUH YANG BELAJAR HINGGA KE KAMPUNG PRESIDEN JOKOWI 

Mekanik difabel Dede Kurniawan sedang memeriksa kerusakan sepeda motor pelanggan di 

bengkelnya, Kamis (27/5). (Analiaadaily/Dede Harison) Kualasimpang - Hari hampir siang. Tapi, 

mekanik itu belum mendapat satu pun konsumen. Mengisi waktu luang, dia bercengkerama 

bersama istri dan anaknya di teras bengkel. Terlihat satu beca motor yang biasa digunakan untuk 

transportasi putri sulungnya yang menderita sakit bawaan. 

"Kami bergantian mengasuh anak. Dari pagi hingga siang saya yang mengasuh sambil bekerja," 

tutur sang mekanik, Dede Kurniawan (37), kepada Analisadaily.com di bengkelnya, jalan Kota 

Lintang-Kampung Landuh, Kompleks Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Pembina Aceh Tamiang, 

Aceh, Kamis (27/5). 

Saat itu, istrinya baru pulang kerja dari SLB dan menjemput anaknya untuk dibawa pulang. 

Keluarga ini tinggal di Kampung Tupah, Kecamatan Karang Baru, sekitar 10 kilometer dari 

bengkelnya. 

Belakangan ini, pelanggan agak sepi, tapi bukan karena dampak pandemi Covid-19. "Kalau pagi 

sepi, biasanya siang banyak pelanggan datang bahkan sampai malam," ucap pria yang karib 

disapa Iwan ini. 

Selain di bengkel SLB, Dede Kurniawan juga buka jasa mekanik di rumahnya, Kampung Tupah, 

Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Sabtu (29/5). 

Ayah tiga anak ini berkisah, tidak mudah merintis usaha itu, apalagi di lokasi kurang strategis, 

seperti di Kompleks SLB ini. Dia mengaku sering dilecehkan akibat stigma negatif dan 

diskriminasi. Dede seorang difabel. Sejak lahir, kaki kirinya lebih kecil dibandingkan ukuran 

normal. Dia harus menggunakan kruk untuk membantu berjalan. 

"Ada orang terang-terangan melarang temannya memperbaiki motornya di sini karena 

mekaniknya orang cacat. Saya dengar sendiri. Saya tidak kenal. Akhirnya, calon pelanggan 

pindah ke bengkel lain," kenangnya. 
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Meski demikian, dia berpandangan, suatu kekurangan akan ditutupi kelebihan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa. 

"Jadi, tidak masalah. Hanya kepada Allah SWT saya berpegangan. Walaupun di lingkungan SLB 

ini, rezeki selalu ada," tuturnya optimis. 

Menimba Ilmu di Solo Dede Kurniawan dan Zuraidah mengasuh tiga anaknya sambil bekerja di 

bengkel SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang, Kamis (27/5). 

Dede punya catatan menarik. Dia ternyata mekanik tuna daksa lulusan Rehabilitasi Centrum Prof 

dr Soeharso, Solo, Jawa Tengah. Dia menimba ilmu di tempat ini selama dua tahun. Pada 2006, 

dia diberangkatkan oleh Kepala SLB Aceh Tamiang, Muttaqin. Sebelum mematangkan bakatnya 

di kampung Presiden Jokowi itu, Dede memang sudah memiliki keahlian otomotif. 

Hobi otomotif dilakoninya sejak sekolah dasar (SD). Saat mendaftar di salah sekolah teknologi 

menengah (STM, kini SMK) di Aceh, dia sempat kecewa karena ditolak. Alasannya, tidak ada 

jurusan otomotif di sekolah itu. Hanya ada jurusan teknik elektro. Praktiknya, antara lain, panjat-

memanjat. 

"Karena saya cacat, guru takut saya jatuh. Baru sekolah dua bulan, saya disuruh pulang, tidak 

boleh masuk lagi," kata dia. 

Dia melanjutkan pendidikan ke SMA. Tapi, dia tidak fokus belajar karena hobi otomotifnya tak 

tersalurkan. Dia pun berpindah-pindah sekolah dan tidak tamat. Tapi, dia akhirnya mengikuti 

ujian paket C, setara SMA dan lulus. 

Selesai belajar di BBRSPDF Soeharso, Solo, Dede pulang kampung pada 2008. Dia diterima 

bekerja di salah satu dealer dan bengkel resmi pabrikan motor di Kualasimpang, Aceh Tamiang. 

Hanya sebulan, dia lalu merantau ke Banda Aceh dan membuka bengkel. Berselang beberapa 

bulan, dia ingin membuka bengkel sendiri di kampungnya. 

"Pulang dari Banda Aceh saya sempat bekerja lagi, kemudian membuka bengkel sendiri di Alur 

Manis, Kecamatan Rantau," terangnya. 

Selain di bengkel SLB, Dede Kurniawan juga buka jasa mekanik di rumahnya, Kampung Tupah, 

Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Sabtu (29/5). 

Mengelola Bengkel SLB Setelah lama menggeluti bakatnya, Dede mendapat tawaran dari Kepala 

SLBN Pembina Aceh Tamiang, Muttaqin, untuk mengelola bengkel di Kompleks SLB. Seluruh alat 

perbengkelan dibantu SLB dan Pemkab Aceh Tamiang. Di tangannya, bengkel SLB mampu 

bertahan sampai sekarang. 

Dia sempat pesimis merintis bengkel yang dipandang remeh itu. Apalagi, berada di wilayah 

perkotaan dan banyak pesaing. Tapi, dia tak kuasa menolak tawaran Muttaqin yang sudah 

dianggap seperti orang tuanya sendiri. 

"Saya tanya kepada Pak Muttaqin apa ada pelanggan yang datang? Dijawabnya, jalankan saja. 

Allah SWT yang memberi rezeki, bukan manusia. Alhamdulillah, sampai sekarang saya bisa 

menafkahi keluarga, tidak kelaparan dan tidak mengemis," ujarnya bersyukur. 
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Baginya, bengkel itu juga punya sejarah penting. Di sini, dia menemukan jodohnya. Istrinya, T 

Zuraidah (35), adalah guru bantu TK di SLB itu. Mereka sudah dikaruniai tiga anak. 

Ujian Berat Tuhan YME menguji Dede dan Zuraidah. Putri sulung menderita disabilitas akibat 

lumpuh layu sejak lahir. Hasil pemeriksaan medis menyebutkan, putrinya mengalami disabilitas 

kategori orang dengan kecacatan berat (ODKB). 

"Saya hampir putus asa. Saya sudah cacat, anak cacat juga. Untuk makan saja dia tidak mampu, 

apalagi duduk dan berjalan. Seharusnya anak pertama kami sudah masuk SD, tapi ini hanya bisa 

terbaring," tuturnya. 

Namun, dia tak ingin larut dalam kesedihan. Disadarinya, setiap cobaan selalu ada hikmahnya. 

Anak kedua dan ketiga terlahir normal. Setiap hari, pasangan suami istri ini mengasuh ketiga 

anaknya di bengkel karena tak punya pengasuh di rumah. Saat ini, Dede butuh kursi roda khusus 

untuk putri sulungnya itu agar bisa duduk. "Tubuhnya makin besar dan tidak mungkin digendong 

terus," ujarnya. 

Raih Apresiasi Setiap hari, ada konsumen datang ke bengkelnya. Minimal, lima orang. Diakui, 

penghasilannya tidak stabil. Bila ramai pelanggan, dia bisa memperoleh pendapatan Rp250 ribu-

300 ribu per hari. 

Mengelola bengkel ini, Dede sempat dirundung malang. Tiga kali bengkelnya dibobol maling. 

Seluruh peralatan bengkel raib. Dia terpaksa berutang untuk membeli peralatan kerja baru. 

Utang itu dibayar secara mencicil. "Akibat peristiwa itu, sekarang kompleks SLB ini dijaga," 

katanya. 

Awalnya, Dede sempat merekrut dua pekerja. Tapi kini, dia kerja sendiri. Kadang, dibantu siswa 

SMK yang magang. Pelanggan tetapnya datang dari sejumlah wilayah di Aceh Tamiang. Dia juga 

sering mendapat panggilan memperbaiki motor hingga Kota Langsa. Untuk ke sana, dia 

mengendarai sendiri motornya. 

Zulfitra (37), teman sekolah dan warga sekampung Dede, mengakui kecerdasan Dede. Dia sering 

diundang dalam ajang pelatihan mekanik sepeda motor di luar daerah. Selain mekanik andal, 

Dede juga paham elektronika. Banyak warga kampung yang mempercayakan perbaikan 

peralatan elektronik mereka kepadanya. 

Pengakuan serupa disampaikan lembaga pendamping kelompok disabilitas di Aceh Tamiang. 

Malah, Dede dinilai layak diangkat sebagai kepala mekanik khusus difabel. "Belum lama ini dia 

menjadi instruktur pelatihan mekanik selama sepekan yang digelar Dinsos Aceh Tamiang. Selain 

itu, usahanya juga menarik minat siswa SMK untuk rutin magang. Kemampuannya telah mengikis 

stigma dan diskriminasi terhadap kelompok difabel," ungkap Ketua LSM Boemi, Sugiono. 

LSM Boemi bekerja sama dengan Skill Develoment Center (SDC) bentukan Disnakertrans Aceh 

Tamiang berperan pada pengorganisian kepesertaan dan pendampingan penyandang disabilitas. 

Lembaga ini mencatat, jumlah difabel di Aceh Tamiang mencapai 1.900 orang. Tapi, mereka 

belum mendapatkan perhatian selayaknya orang normal. 
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Utamakan Karakter Sekarang, Dede mulai menikmati kerja kerasnya. Dia tak lagi disepelekan. 

Dia dikenal memiliki keahlian menangani mesin motor injeksi. Dia tak segan berbagi tips kepada 

konsumennya dalam merawat mesin motor injeksi. 

Dua tahun terakhir, jebolan Balai Besar Rehabilitasi Solo ini meraih sejumlah penghargaan. 

Misalnya, sebagai narasumber/instruktur pelatihan bagi penyandang disabilitas untuk 

keterampilan mekanik yang digelar Dinas Sosial Aceh Tamiang (2019). 

Kemudian, penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Dirjen Pembinaan Pelatihan 

Produktivitas Balai Latihan Kerja (BLK) Banda Aceh sebagai peserta Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PBK) program servis sepeda motor konvensional dan injeksi III kejuruan otomotif 

(2020). 

Dede Kurniawan bukan mekanik otodidak lagi. Dia bahkan menjadi salah satu kandidat kepala 

mekanik khusus penyandang disabilitas di "Rumah Kreasi" yang tengah dibangun salah satu 

badan usaha milik negara (BUMN) di Aceh Tamiang. 

"Kalau memang ditunjuk, saya siap. Tapi, seandainya bukan saya, akan saya dukung sepenuhnya 

karena untuk masa depan penyandang disabilitas juga," tegasnya. 

Menurutnya, di bengkel Rumah Kreasi nanti, para difabel akan menunjukkan kemampuan. 

Mereka tidak mau pelanggan datang karena empati. Bukan untuk menyaingi bengkel lain, tapi 

membuktikan diri bahwa difabel mampu berkarya selayaknya orang normal. Selain mutu dan 

profesionalitas, kuncinya adalah jujur kepada konsumen. 

"Jangan sampai ada onderdil masih bisa dipakai dibilang rusak supaya barang di bengkel kita 

terjual. Itu tidak boleh," pungkasnya. 

Kepala SLBN Pembina, Muttaqin, yang mengirim Dede untuk belajar ke Solo menilai, Dede 

Kurniawan adalah penyandang disabilitas berprestasi sehingga bisa mendidik difabel lainnya. 

"Di samping tujuan awalnya supaya dia mandiri, sekarang bisa lebih dari itu. Khusus untuk 

perbengkelan motor, dia sangat bagus. Ukurannya mudah saja, yakni pelanggannya ada terus," 

pujinya Berita kiriman dari: Dede Harison. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 

mengatur mengenai besaran nilai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang 

penggantian hak sesuai dengan alasan PHK yang juga sudah disebutkan dalam PP tersebut. 

Pengawasan tenaga kerja, akan kita perkuat sehingga berbagai moral hazard (penyimpangan 

moral) bisa kita minimalisir 

 

Ringkasan 

Saat ini, semakin banyak perusahaan yang berencana melakukan pemutusan hubungan kerja 

(PHK), akibat dampak pandemi Covid-19 yang memukul berbagai sektor. Terakhir, gelombang 

besar PHK yang bakal terjadi pada lini usaha Hero Group, yaitu Giant akibat rencana bisnis 

perusahaan yang akan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia. 

 

BEGINI CARA HITUNG PESANGON PHK BERDASARKAN UU CIPTA KERJA 

JAKARTA, - Saat ini, semakin banyak perusahaan yang berencana melakukan pemutusan 

hubungan kerja (PHK), akibat dampak pandemi Covid-19 yang memukul berbagai sektor. 

Terakhir, gelombang besar PHK yang bakal terjadi pada lini usaha Hero Group, yaitu Giant akibat 

rencana bisnis perusahaan yang akan menutup gerai Giant di seluruh Indonesia. 
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Di sisi lain, awal tahun ini pemerintah juga sudah menerbitkan aturan terbaru terkait dengan 

pesangon buruh atau pekerja yang mengalami PHK oleh perusahaan. 

Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. 

Terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, 

Serta Pemutusan Hubungan Kerja l, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 

2021. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email Dalam PP tersebut, Pasal 40 ayat (2) mencantumkan ketentuan pembayaran 

pesangon sebagai berikut: Pasal 43 juga menyebutkan, perusahaan atau pemberi kerja bisa 

mengurangi jumlah pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja sebagaimana ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 40, apabila perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan karena 

kerugian perusahaan. 

Ketentuan pengurangan pesangon juga bisa dilakukan perusahaan apabila ada pengambilalihan 

perusahaan yang mengakibatnya perubahan syarat kerja dan pekerja tidak bersedia melanjutkan 

hubungan kerja (Pasal 42 ayat (2). 

Di sisi lain, pekerja juga bisa mendapatkan tambahan berupa uang penghargaan masa kerja 

sebesar 1 kali dari ketentuan di Pasal 40 ayat (3). 

Terkait dengan uang penghargaan masa kerja, adapun perhitungannya, sebagai berikut: 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementarian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi 

mengatakan, pemerintah memang mengizinkan perusahaan mengurangi besaran pesangon 

namun harus memenuhi beberapa syarat. 

"Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur mengenai besaran nilai uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan alasan PHK yang juga sudah 

disebutkan dalam PP tersebut. Pengawasan tenaga kerja, akan kita perkuat sehingga berbagai 

moral hazard (penyimpangan moral) bisa kita minimalisir," ujar Anwar beberapa waktu lalu. 

 



 

283 

 

Judul Kunjungi Lokasi Usaha Alumni Kartu Prakerja, Menko Airlangga 
Hartarto Ucapkan Terima Kasih 

Nama Media pikiran-rakyat.com 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-012002169/kunjungi-
lokasi-usaha-alumni-kartu-prakerja-menko-airlangga-hartarto-ucapkan-
terima-kasih 

Jurnalis Info PR 

Tanggal 2021-06-04 10:28:00 

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 - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dua lokasi 

usaha yang kita kunjungi hari ini telah memberikan inspirasi bagi kita semua. Di masa pandemi 

seperti ini, tidak mematahkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus saling bahu-

membahu memulihkan kondisi perekonomian Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada 

masyarakat karena telah mau bekerja keras dan berusaha 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tersedianya 

kemudahan akses layanan dan banyaknya pelatihan yang diberikan oleh program Kartu Prakerja, 

akan membangkitkan semangat masyarakat untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bidang 

dan minat masing-masing 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 

semakin banyaknya wirausahawan di Indonesia tentunya akan mampu menyerap banyak tenaga 

kerja di Indonesia yang akan mendorong produktivitas dan mengakselerasi pertumbuhan 

ekonomi kita 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengunjungi dua lokasi usaha 

milik alumni program Kartu Prakerja di Kota Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, 

Airlangga menyampaikan apresiasi kepada penerima Kartu Prakerja yang telah secara maksimal 

memanfaatkan program ini untuk pengembangan diri. Tak hanya itu, Airlangga juga 
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mengungkapkan rasa bangganya kepada masyarakat yang tidak menyerah di tengah situasi sulit 

di masa pandemi ini. 

 

KUNJUNGI LOKASI USAHA ALUMNI KARTU PRAKERJA, MENKO AIRLANGGA 

HARTARTO UCAPKAN TERIMA KASIH 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengunjungi dua lokasi usaha 

milik alumni program Kartu Prakerja di Kota Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, 

Airlangga menyampaikan apresiasi kepada penerima Kartu Prakerja yang telah secara maksimal 

memanfaatkan program ini untuk pengembangan diri. 

Tak hanya itu, Airlangga juga mengungkapkan rasa bangganya kepada masyarakat yang tidak 

menyerah di tengah situasi sulit di masa pandemi ini. 

"Dua lokasi usaha yang kita kunjungi hari ini telah memberikan inspirasi bagi kita semua. Di 

masa pandemi seperti ini, tidak mematahkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus saling 

bahu-membahu memulihkan kondisi perekonomian Indonesia. Saya sangat berterima kasih 

kepada masyarakat karena telah mau bekerja keras dan berusaha," ujar Airlangga. 

Salah satu lokasi usaha yang dikunjungi oleh Menko Airlangga adalah Kedai Kopi Bencoolen milik 

alumni Kartu Prakerja gelombang 8, Syarief Hidayat. Sebelumnya, Syarief berprofesi sebagai 

freelance project officer event. Namun, Ia pun merasa kesulitan menemukan pekerjaan di masa 

pandemi. Syarief mengikuti program Kartu Prakerja untuk mengasah kemampuannya dalam 

membuka usaha kedai kopi. 

Ia mempelajari strategi pemasaran bisnis kopi. Berbekal pengetahuan yang didapat dari program 

Kartu Prakerja, Syarief pun memulai usaha kopinya. 

Tak hanya usaha kopi milik Syarief, Menko Airlangga juga mengunjungi usaha milik alumni Kartu 

Prakerja gelombang 10, Esih. Di samping kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, Esih memiliki 

penghasilan tambahan dengan mengikuti program Kartu Prakerja. 

Setelah mengikuti pelatihan, Esih pun kini bisa membantu ekonomi keluarganya dengan 

membuka usaha warung kopi dan membuat pesanan keripik singkong. 

Airlangga mengatakan, program Kartu Prakerja telah mampu membangkitkan semangat 

masyarakat untuk berwirausaha tanpa pandang usia. 

Banyaknya pilihan program pelatihan yang disediakan oleh program Kartu Prakerja terbukti 

mampu memenuhi kebutuhan dan minat masyarakat saat ini. Tercatat sebanyak 35 persen dari 

penerima Kartu Prakerja berubah dari tidak mendapat pekerjaan menjadi bekerja dengan 17 

persen memilih untuk berwirausaha. 

"Tersedianya kemudahan akses layanan dan banyaknya pelatihan yang diberikan oleh program 

Kartu Prakerja, akan membangkitkan semangat masyarakat untuk mengasah kemampuan sesuai 

dengan bidang dan minat masing-masing," kata Airlangga. 
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Saat ini, program Kartu Prakerja telah berhasil dilaksanakan sebanyak 16 gelombang dengan 

total pendaftar mencapai 62,79 juta orang. Pemerintah akan terus melanjutkan program ini 

karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal skilling, upskilling, dan 

reskilling. 

Airlangga berharap, jumlah wirausahawan di Indonesia semakin meningkat lagi khususnya dalam 

momentum pemulihan ekonomi nasional. "Dengan semakin banyaknya wirausahawan di 

Indonesia tentunya akan mampu menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia yang akan 

mendorong produktivitas dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita," ujar Airlangga.***. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita semua tau bahwa ini adalah 

hypermarket yang luar biasa besar dan memiliki jaringan usaha yang luas, ketika ada persoalan 

perusahaan dampaknya juga sangat besar 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Konsen kami adalah bagaimana terkait 

dengan pekerjanya 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ada keputusan bisnis bahwa akan 

melakukan merger, kolaborasi 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini sesuatu yang perlu kami sampaikan 

dan kami luruskan bahwa pemberitaan media harus diluruskan agar tidak menimbulkan 

keresahan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penjelasan terkait penutupan Giant 

Hypermarket, perusahaan retail asal Malaysia yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan di 

Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan penutupan gerai 

Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi covid-19 dan 

persaingan usaha serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain seperti IKEA, 

Guardian, dan Hero Supermarket. 
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KEMNAKER: PENUTUPAN GERAI GIANT MERUPAKAN KEPUTUSAN BISNIS AKIBAT 

PANDEMI DAN PERSAINGAN BISNIS 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penjelasan terkait penutupan 

Giant Hypermarket, perusahaan retail asal Malaysia yang berdampak pada sektor 

ketenagakerjaan di Indonesia. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan penutupan gerai Giant 

Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi covid-19 dan persaingan 

usaha serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain seperti IKEA, Guardian, 

dan Hero Supermarket. 

"Kita semua tau bahwa ini adalah hypermarket yang luar biasa besar dan memiliki jaringan usaha 

yang luas, ketika ada persoalan perusahaan dampaknya juga sangat besar," kata Anwar Sanusi 

pada konferensi pers terkait upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di kawasan 

Kuningan Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

Anwar melanjutkan hal tersebut dilakukan manajemen Giant berdasarkan hasil tinjauan strategis 

perusahaan. 

Sedangkan kemnaker tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan terkait dengan 

keputusan bisnis. 

"Konsen kami adalah bagaimana terkait dengan pekerjanya," kata Sekjen Kemnaker. 

Anwar Sanusi mengatakan pihaknya telah menghubungi perwakilan serikat pekerja PT Hero 

Supermarket Tbk untuk menanyakan pemenuhan hak para pekerja. 

Perwakilan Serikat Pekerja PT Hero Supermarket Tbk mengatakan telah menyampaikan bahwa 

proses pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kompetensi akibat PHK telah dilakukan sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

Manajemen juga akan mengupayakan penempatan para pekerja yang ter-PHK ke unit bisnis lain 

seperti IKEA, Guardian, dan Hero. 

"Ada keputusan bisnis bahwa akan melakukan merger, kolaborasi," ujarnya. 

Anwar mendapatkan informasi bahwa manajemen Giant telah melakukan sosialisasi kepada para 

pekerja dan melakukan komunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai 

Giant Hypermarket dan kompensasi berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

"Ini sesuatu yang perlu kami sampaikan dan kami luruskan bahwa pemberitaan media harus 

diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan," ujarnya. 
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Tanggal 2021-06-04 10:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

 

Narasumber 

neutral - E.R.A Kustomi (Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong,) Seluruh 

limbah medis yang dihasilkan sebagian di musnahkan dengan incenerator yang dimiliki rumah 

sakit, namun sebagian lagi di serahkan ke PPLI untuk dimusnahkan. Bahkan abu sisa 

pembakaran limbah medis yang dihasilkan dari incenerator kita kirim juga ke PPLI 

positive - Jannus (Manager Operasi dan Lingkungan Hidup) Komitmen compliance (kepatuhan 

dan ketaatan) benar-benar dipegang kuat. Reporting sebagai salahsatu yang di syaratkan 

Chevron juga dilakukan dengan baik 

negative - Jannus (Manager Operasi dan Lingkungan Hidup) PPLI masih yang terbaik. Kami 

sudah sejak 2012 mempercayakan pengelolaan limbah B3 nya kepada PPLI dan tidak beralih ke 

perusahaan limbah lainnya. Rata-rata 33 kontainer kita kirimkan limbah setiap bulannya 

neutral - Oddy Sinaga (manager HSE Unilever Oleochemical Indonesia) Excellent. Tingkat 

compliancenya one hundred percent 

neutral - Oddy Sinaga (manager HSE Unilever Oleochemical Indonesia) Sejak awal 2015 kita 

sudah sinergi 

neutral - Arum Pusposari (manager Humas PPLI) Di usia 27 tahun ini kita masih terus 

mengembangkan diri makin profesional mengelola limbah industri baik B3 maupun non B3. Kami 

sedang menyiapkan teknologi Incinerator terbesar dan termodern di Indonesia. Saat ini masih 

tahap konstruksi. Semoga awal semester depan sudah bisa dioperasikan 
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neutral - Ahmad Farid (Manager Program Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat PPLI) Apresiasi 

ini tidak lantas membuat kami puas, kita terus meningkatkan kualitas perhatian kita kepada 

masyarakat dimana perusahaan kami berada 

negative - Sonny Kartika Bagus Dwi Nugraha (Manager K3LM/SHEQ PT PPLI) Sudah 4 kali 

berturut-turut kita mendapat apresiasi sebagai perusahaan dengan tingkat kecelakaan kerja nihil 

 

Ringkasan 

Kehadiran PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) yang bergerak di sektor pengolahan 

limbah memberi kontribusi dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan. Kondisi saat ini, 

seringkali laut dan daratan di Indonesia dipenuhi sampah dan limbah industri yang dibuang 

sembarangan tanpa memikirkan dampak kerusakan yang ditimbulkan. 

 

RAIH 21 PENGHARGAAN MULAI DARI CSR AWARD HINGGA ZERO ACCIDENT 

Kehadiran PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) yang bergerak di sektor pengolahan 

limbah memberi kontribusi dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan. Kondisi saat ini, 

seringkali laut dan daratan di Indonesia dipenuhi sampah dan limbah industri yang dibuang 

sembarangan tanpa memikirkan dampak kerusakan yang ditimbulkan. 

Salahsatu contoh ada 86 perusahaan yang membuang limbah industrinya ke sungai Citarum. 

Sangat membahayakan bukan saja bagi ekosistem di sekitar daerah aliran sungai, tapi juga 

terhadap manusia yang memanfaatkan air sungai tersebut. Untuk itulah PPLI hadir agar tak ada 

lagi perusakan lingkungan yang bersumber dari limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), 

terutama dari kalangan industri di tanah air. Sejak 1994, PPLI terus menguatkan eksistensi dan 

kemampuannya menangani secara profesional limbah-limbah beracun dan berbahaya tersebut. 

Setidaknya 300 ton limbah industri setiap harinya mampu diolah oleh perusahaan yang 95 persen 

sahamnya dikuasai DOWA Eco-System Co. Ltd. dari Jepang dan 5 persennya dikuasai Pemerintah 

Indonesia. 

Kawasan pengolahan limbah B3 PPLI di Kecamatan Klapanunggal, Bogor. (Istimewa) Saat ini 

PPLI berpusat di Klapanunggal, Bogor Jawa barat diatas lahan lebih dari 63 hektar. PPLI memiliki 

sejumlah depo di daerah-daerah strategis guna memudahkan pengumpulan limbah industri yang 

dikirimkan, diantaranya di Riau, Palembang, Batam, Cibitung, Banten, Sidoarjo Jawa timur, 

Lamongan Jawa Timur, dan Balikpapan Kalimantan Timur. 

Hampir tiga dekade PPLI beroperasi, telah ratusan industri dengan ribuan perusahaan pelanggan 

mempercayakan limbahnya dikelola secara benar sesuai dengan peraturan oleh perusahaan PMA 

tersebut. Mulai dari industri minyak dan gas, pertambangan, pulp dan kertas, tekstil, plastik, 

kimia, mesin, logam, otomotif, elektronik, makanan dan minuman, industri kesehatan seperti 

rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan serta perhotelan. 

Sejumlah klien PPLI seperti Pertamina, Cevron, Unilever hingga rumah sakit memberikan 

apresiasinya atas kinerja PPLI dalam mengelola limbah yang mereka 'titipkan'. Wakil Direktur 
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Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong, E.R.A Kustomi mengapreasiasi pengelolaan limbah 

B3 yang dilakukan PPLI. " Seluruh limbah medis yang dihasilkan sebagian di musnahkan dengan 

incenerator yang dimiliki rumah sakit, namun sebagian lagi di serahkan ke PPLI untuk 

dimusnahkan. Bahkan abu sisa pembakaran limbah medis yang dihasilkan dari incenerator kita 

kirim juga ke PPLI," ungkap pria yang akrab disapa Tomi tersebut. 

Hal senada juga disampaikan pihak rumah sakit Azra Bogor, Hilda. " PPLI memang merupakan 

rekomendasi kementerian lingkungan hidup. Sudah lebih dari 5 tahun kita kirimkan limbah medis 

ke sana. Saya melihat langsung bagaimana kinerjanya," ujar wanita berhijab ini. 

Dari PT Chevron Pacific Indonesia, Manager Operasi dan Lingkungan Hidup, Jannus menilai PPLI 

memiliki kredibilitas yang baik untuk mengelola limbah B3. " Komitmen compliance (kepatuhan 

dan ketaatan) benar-benar dipegang kuat. Reporting sebagai salahsatu yang di syaratkan 

Chevron juga dilakukan dengan baik," ungkap Jannus. 

Diakui pihaknya sudah membandingkan dengan beberapa kompetitor PPLI dalam pengelolaan 

limbah B3. "PPLI masih yang terbaik. Kami sudah sejak 2012 mempercayakan pengelolaan 

limbah B3 nya kepada PPLI dan tidak beralih ke perusahaan limbah lainnya. Rata-rata 33 

kontainer kita kirimkan limbah setiap bulannya," imbuhnya. 

Unilever Indonesia juga menyampaikan kepuasannya atas kinerja PPLI dalam mengelola limbah 

yang dikirimkan pihaknya. "Excellent. Tingkat compliancenya one hundred percent," ujar 

manager HSE Unilever Oleochemical Indonesia, Oddy Sinaga. 

Diakui Oddy saat ini PPLI masih yang terbaik di Indonesia. Pihaknya sudah mempercayakan 

pengelolaan limbahnya sejak Unilever Oleochemical Indonesia berdiri. "Sejak awal 2015 kita 

sudah sinergi," tandas Oddy. 

Salah satu unit transportasi pengangkut limbah B3 PPLI. (Istimewa) Menanggapi apresiasi 

tersebut, manager Humas PPLI, Arum Pusposari mengaku pihaknya masih terus meningkatkan 

kemampuan mengelola limbah B3 di Indonesia. "Di usia 27 tahun ini kita masih terus 

mengembangkan diri makin profesional mengelola limbah industri baik B3 maupun non B3. Kami 

sedang menyiapkan teknologi Incinerator terbesar dan termodern di Indonesia. Saat ini masih 

tahap konstruksi. Semoga awal semester depan sudah bisa dioperasikan," ungkapnya. 

Sedangkan di bidang kiprah sosialnya, Manager Program Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

PPLI, Ahmad Farid mengakui sudah lima kali meraih CSR award dari pemerintah. "Apresiasi ini 

tidak lantas membuat kami puas, kita terus meningkatkan kualitas perhatian kita kepada 

masyarakat dimana perusahaan kami berada," tandas Farid. 

Sedangkan Manager K3LM/SHEQ PT PPLI, Sonny Kartika Bagus Dwi Nugraha menambahkan 

bahwa PPLI juga telah empat kali meraih penghargaan secara berturut-turut dari kementerian 

Ketenagakerjaan soal keselamatan kerja. "Sudah 4 kali berturut-turut kita mendapat apresiasi 

sebagai perusahaan dengan tingkat kecelakaan kerja nihil," ungkap Sonny bangga atas 

kemampuan perusahaan menekan angka kecelakaan kerja tersebut. 

Selain sembilan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Tenaga Kerja tersebut, 

PPLI juga meraih 12 penghargaan lainnya diantaranya dari Conocophilips, Chevron, dan 

Gubernur Jawa Timur sejak 2012 hingga 2020. 
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Judul KSPI dan PT Indomarco Adakan Dialog untuk Selesaikan Masalah 
Indomaret, Kemenaker Apresiasi 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Aksi Boikot Produk Indomaret 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/04/100350726/kspi-dan-pt-
indomarco-adakan-dialog-untuk-selesaikan-masalah-indomaret 

Jurnalis Inang Jalaludin Shofihara 

Tanggal 2021-06-04 10:03:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

 

Narasumber 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kemenaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan 

kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar 

jiwa untuk menghentikan aksi boikot 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini contoh bagus di saat sulit, kedua 

pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial dengan harmoni 

negative - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial) Ini (dialog sosial) contoh bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha 

dan pekerja bisa dialog mengatasi kesulitan akibat kesulitan bisnis 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial) Sekali lagi, kami Kemenaker selalu mendampingi pekerja dan pengusaha 

positive - Indah Anggoro Putri (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial) Dalam setiap penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pemerintah selalu mendorong dialog 

sosial untuk mencari solusi terbaik 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, 

pemerintah mengapresiasi dialog bipartit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan PT 

Indomarco yang berjalan produktif dan mengedepankan musyawarah mufakat. Dia 
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mengapresiasi Presiden KSPI Said Iqbal yang mengimbau seluruh anggotanya menghentikan 

kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai ritel yang dikelola PT Indomarco 

Prismatama. 

 

KSPI DAN PT INDOMARCO ADAKAN DIALOG UNTUK SELESAIKAN MASALAH 

INDOMARET, KEMENAKER APRESIASI 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, 

pemerintah mengapresiasi dialog bipartit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan PT 

Indomarco yang berjalan produktif dan mengedepankan musyawarah mufakat. 

Dia mengapresiasi Presiden KSPI Said Iqbal yang mengimbau seluruh anggotanya menghentikan 

kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai ritel yang dikelola PT Indomarco 

Prismatama. 

"Kemenaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. 

Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi 

boikot, " katanya di Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

Anwar juga mengatakan, Kemenaker mengapresiasi PT Indomarco Prismatama yang telah 

mendorong pekerjanya melakukan dialog hubungan industrial secara bipartit hingga tercipta 

saling pengertian dan kesepahaman dan melahirkan kesepakatan. 

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

harmoni, " katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. 

Senada, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Indah Anggoro 

Putri juga mengapresiasi Indomarco dan KSPI yang berdialog secara produktif. 

"Ini (dialog sosial) contoh bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan 

pekerja bisa dialog mengatasi kesulitan akibat kesulitan bisnis, " kata Putri. 

Indah menegaskan Kemenaker akan selalu mendampingi serikat pekerja/serikat buruh dan 

pengusaha yang sedang dalam proses dialog agar proses dialog berjalan konstruktif. 

"Sekali lagi, kami Kemenaker selalu mendampingi pekerja dan pengusaha," katanya. 

Lebih lanjut, Indah menyatakan, pihaknya tetap memiliki kepedulian dan sensitif terhadap 

hubungan industrial yang bergejolak akibat dinamika bisnis di masa pandemi Covid-19. 

Dia menyatakan, Kemenaker telah memfasilitasi pertemuan pihak Indomarco dengan pihak 

serikat pekerja Indomaret untuk mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Dalam setiap penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pemerintah selalu mendorong dialog sosial 

untuk mencari solusi terbaik, " tegasnya. 
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Judul Bupati Morut Dapat Komitmen Menaker Bangun BLK di Morowali Utara. 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend BLK di Morowali Utara 

Halaman/URL https://rri.co.id/palu/daerah/1068674/bupati-morut-dapat-komitmen-
menaker-bangun-blk-di-morowali-utara 

Jurnalis Job Runtukahu 

Tanggal 2021-06-04 09:58:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya senang sore hari ini kedatangan tamu 

istimewa, Bupati Morut, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Moh. Safri. Kami berdiskusi panjang 

tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia tenaga kerja di Morut 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dan yang paling penting adalah siap 

menyediakan tenaga kerja kompeten yang akan menjadi tuan rumah di Morut untuk investasi 

yang baru masuk 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Yang penting, semangat terus pak Bupati 

dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Morowali Utara 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami memohon kepada ibu Menteri Tenaga 

Kerja untuk mendukung Morut dalam membangun BLK 

 

Ringkasan 

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan mendukung program Pemerintah Kabupaten 

Morowali Utara untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah penghasil tambang nikel, 

minyak sawit, karet, padi-palawija dan perikanan itu. "Saya senang sore hari ini kedatangan 

tamu istimewa, Bupati Morut, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Moh. Safri. Kami berdiskusi 

panjang tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia tenaga kerja di Morut," ujar 

Menteri Ida Fauziyah usai menerima Bupati Morut Delis J. Hehi di kantornya di Jakarta, Kamis, 

(3/6/2021) petang. 
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BUPATI MORUT DAPAT KOMITMEN MENAKER BANGUN BLK DI MOROWALI UTARA. 

Morut : Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan mendukung program Pemerintah 

Kabupaten Morowali Utara untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah penghasil 

tambang nikel, minyak sawit, karet, padi-palawija dan perikanan itu. 

"Saya senang sore hari ini kedatangan tamu istimewa, Bupati Morut, didampingi Wakil Ketua 

DPRD H. Moh. Safri. Kami berdiskusi panjang tentang peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia tenaga kerja di Morut," ujar Menteri Ida Fauziyah usai menerima Bupati Morut Delis J. 

Hehi di kantornya di Jakarta, Kamis, (3/6/2021) petang. 

Pak Bupati ini, kata Menaker, ingin ada BLK yang dibangun di Morut. Beliau siap menyediakan 

lahan untuk itu. 

"Dan yang paling penting adalah siap menyediakan tenaga kerja kompeten yang akan menjadi 

tuan rumah di Morut untuk investasi yang baru masuk," kata menteri yang didampingi Bupati 

Delis. 

Komitmen ini, kata Menteri Ida, saya sambut baik, mudah-mudaha kita bisa meresponnya tahun 

ini, kalau tidak tahun depan. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. 

"Yang penting, semangat terus pak Bupati dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja di 

Morowali Utara," kata Menteri Ida menambahkan. 

Morowali Utara merupakan kabupaten dengan nilai investasi ketiga terbesar di Indonesia dengan 

sektor unggulan adalah sektor pertambangan nikel. 

Sebuah smelter nikel raksasa yang hingga saat ini sudah menyerap investasi hampir Rp. 30 triliun 

masih terus berkembang dan diproyeksikan akan menyerap sekitar 40.000 tenaga kerja. Tahun 

2021 ini saja, PT. Gunbuster Nickel Indonesia (GNI) akan merekrut 11.000 tenaga kerja baru. 

Pemkab Morowali Utara dan investor telah berkomitmen untuk menjadikan putra daerah sebagai 

prioritas utama dalam penerimaan tenaga kerja baru, sehingga pemkab terus mengupayakan 

peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui BLK. 

"Kami memohon kepada ibu Menteri Tenaga Kerja untuk mendukung Morut dalam membangun 

BLK," ujar Bupati Delis. 
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Judul Kemnaker Apresiasi KSPI Hentikan Aksi Boikot Indomaret 

Nama Media detik.com 

Newstrend Aksi Boikot Produk Indomaret 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5593014/kemnaker-apresiasi-kspi-
hentikan-aksi-boikot-indomaret 

Jurnalis Inkana Putri 

Tanggal 2021-06-04 09:34:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker memberikan apresiasi KSPI 

akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang 

legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini contoh bagus di saat sulit, kedua 

pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial dengan harmoni 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam setiap penyelesaian 

kasus ketenagakerjaan, Pemerintah selalu mendorong dialog sosial untuk mencari solusi terbaik 

negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ini (dialog sosial) contoh 

bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan pekerja bisa dialog mengatasi 

kesulitan akibat kesulitan bisnis 

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

selalu mendampingi pekerja dan pengusaha 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaam (Kemnaker) memberikan apresiasi kepada 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau seluruh 

anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai ritel yang 

dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. "Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan 

menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang 
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legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di 

Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

 

KEMNAKER APRESIASI KSPI HENTIKAN AKSI BOIKOT INDOMARET 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaam (Kemnaker) mengapresiasi Presiden 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau anggotanya 

untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap PT Indomarco Prismatama 

(Indomaret). 

Menurut Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, langkah ini merupakan langkah tepat dan suatu 

kemajuan dari pihak KSPI. 

"Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini 

langkah kemajuan atas sikap KSPI yang legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot," 

ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021). 

Tak hanya itu, Anwar turut mengapresiasi Indomarco Prismatama yang telah mendorong 

pekerjanya berdialog secara bipartit. Adapun upaya ini merupakan langkat tepat hingga tercipta 

kesepahaman dan kesepakatan. 

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

harmoni, " katanya. 

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa 

pihaknya tetap peduli dan sensitif terhadap hubungan industrial yang bergejolak akibat dinamika 

bisnis di masa pandemi COVID-19. 

Lebih lanjut Putri menyebut pihaknya juga telah memfasilitasi pertemuan pihak Indomarco 

dengan serikat pekerja Indomart untuk bermusyawarah hingga mencapai mufakat. 

"Dalam setiap penyelesaian kasus ketenagakerjaan, Pemerintah selalu mendorong dialog sosial 

untuk mencari solusi terbaik," ungkap Putri. 

Senada dengan Anwae, Putri pun mengapresiasi Indomarco dan KSPI yang telah mewujudkan 

dialog bipartit secara produktif dan mengedepankan musyawarah mufakat. 

"Ini (dialog sosial) contoh bagus, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan 

pekerja bisa dialog mengatasi kesulitan akibat kesulitan bisnis," katanya. 

Kemnaker, lanjut Putri, akan selalu mendampingi serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha 

yang sedang dalam proses dialog. Dengan demikian, proses dialog dapat berjalan secara 

konstruktif. 

"Sekali lagi, kami Kemnaker selalu mendampingi pekerja dan pengusaha," pungkasnya. 
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Judul Laporan Keuangan dan Pengelolaan BPJamsostek Sehat 

Nama Media Analisa Daily 

Newstrend Kinerja BPJAMSOSTEK 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

 

Ringkasan 

Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan selama 2 

tahun ini. BPJamsostek masih dapat membukukan kinerja yang sangat baik. Hal ini tertuang 

dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP). Laporan Keuangan 

BPJamsostek diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Razi-kun Tarkosunaryo (member of MSI 

Global Alliance) dengan opini WTM (WajarTanpa Modifikasian). Sementara Laporan Pengelolaan 

Program (LPP) JHT. JP, JKK. dan J KM dinyatakan telah sesuai dengan kriteria penyajian 

berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013. 

 

LAPORAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN BPJAMSOSTEK SEHAT 

Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan selama 2 

tahun ini. BPJamsostek masih dapat membukukan kinerja yang sangat baik. Hal ini tertuang 

dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP). 

Laporan Keuangan BPJamsostek diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Razi-kun 

Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (WajarTanpa Modifikasian). 

Sementara Laporan Pengelolaan Program (LPP) JHT. JP, JKK. dan J KM dinyatakan telah sesuai 

dengan kriteria penyajian berdasarkan kriteria pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013. 

Penyampaian hasil audit LK-LPP BPJamsostek untuk tahun 2020 kepada publik lebih cepat dari 

yang ditargetkan regulasi yaitu 31 Juli 2021. Ketua Dewan Pengawas BPJamsostek, Muhammad 

Zuhri, memberikan apresiasi kepada manajemen BPJamsostek atas penyampaian Laporan 

Keuangan yang dilakukan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. 
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"Kami mampu menyampaikan transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan 

lebih cepat dari target regulasi. Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJamsostek 

periode 2021-2026 dan menjadi langkah awal yang perlu diapresiasi," ujar Zuhri, Kamis (3/6). 

Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari 

Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan 

Jaminan Pensiun (JP) tumbuh hingga 13 persen. 

Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22 persen, sebagai dampak 

dari pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan Relaksasi Iuran dengan potongan hingga 99 

persen selama 6 bulan. Tingkat Kesehatan Keuangan DJS maupun Badan BPJamsostek selama 

tahun 2020 juga dalam kondisi yang aman dan sehat. 

Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pertumbuhan DJS ini antara lain 

ditopang kinerja investasi BPJamsostek tahun 2020. Capaian dana investasi aset DJS ini tumbuh 

hingga 13,16 persen YoY. dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42 persen YoY. 

' Aset DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya 

yakni sebesar Rp483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJamsostek sebesar Rp 

15,8 triliun, maka sampai dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJamsostek mengelola 

aset sebesar Rp499,58 triliun." kata Anggoro. 

Direktur Keuangan BPJamsostek, Asep Rahmat Suwandha, menyampaikan bahwa dalam hal 

cakupan perlindungan kepesertaan. sampai dengan akhir tahun 2020. tercatat sebanyak 50,7 

juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek dengan 30 juta tenaga kerja peserta 

aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun 

2020 sebesar Rp73,26 triliun. Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim 

sepanjang tahun 2020 bahkan cukup dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima. 

Lebih lanjut. Kepala Cabang BPJamsostek Tanjung Morawa, Iskandar menambahkan, hasil positif 

yang diraih oleh BPJamsostek tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak baik dari Stake 

Holder dan tentunya segenap Insan BPJamsostek. 

"BPJamsostek khususnya cabang Tanjung Morawa akan semakin meningkatkan mutu layanan 

dan memperluas cakupan kepesertaan sehingga manfaat Program yang diselenggarakan oleh 

BPJamsostek yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK) dan Jaminan Pensiun (JP) dapat dirasakan oleh para pekerja secara merata dan 

menyeluruh," tambahnya.(ik) 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana melakukan kerja sama dengan Masyarakat 

Ekonomi Syariah (MES) dalam mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan hingga 2020 terdapat 2.127 BLK 

Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. 

 

KEMNAKER JAJAKI KERJA SAMA DENGAN MES UNTUK PENGEMBANGAN BLK 

KOMUNITAS 

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan kerja sama dengan 

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk mengembangkan kemandirian Balai Latihan Kerja 

(BLK) Komunitas. Kemandirian ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan BLK Komunitas. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, hingga 2020, terdapat 2.127 BLK Komunitas 

yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerja sama dengan berbagai stakeholder sangat diperlukan 

untuk mengembangkan program pelatihan, serta jejaring industri untuk memastikan kesesuaian 

pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja setempat. 

"Diharapkan dari kerja sama ini, BLK Komunitas dapat melakukan pelatihan sesuai dengan 

potensi daerah masing-masing, sehingga lulusannya dapat terserap di dunia industri dan 

mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha," ucap Ida dalam siaran pers yang diterima 

pada Kamis (3/6). 
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Ida mengatakan pihaknya berencana membangun kembali 1000 BLK Komunitas pada tahun 

2021. Untuk itu, ia berharap kerjasama kemandirian BLK Komunitas harus segera ditindaklanjuti, 

salah satunya melalui Road Map BLK Komunitas. 

"Kerja sama ini bisa dimulai dari pendanaan pelatihan, pemberdayaan ekonomi pelatihan serta 

kemitraan dengan berbagai industri maupun UMKM," kata Ida. 

Sementara itu, Sekjen MES Iggi Haruman Achsien, menambahkan, tujuan dari kerjasama dengan 

MES adalah penguatan kapasitas BLK Komunitas. 

"Diharapkan MES bisa ikut serta membantu Kemnaker dalam meningkatkan kapasitas 

kemampuan BLK Komunitas, baik itu pada sisi pelatihan kerja maupun kewirausahaan di 

pesantren," kata Iggi. 

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

neutral - Olly Prayudi (Direktur Fitch Ratings) Keunggulan kompetitif minimarket dalam hal daya 

tawar yang kuat dengan pemasok dan kedekatan dengan pembeli akan menyulitkan operator 

hypermarket untuk memperluas kehadirannya, meskipun persaingan di ruang hypermarket 

berkurang 

positive - Olly Prayudi (Direktur Fitch Ratings) Fitch percaya bahwa pemulihan lalu lintas toko 

seiring meredanya pandemi Covid-19 juga akan lebih menguntungkan format yang lebih kecil 

daripada format besar 

 

Ringkasan 

Fitch Ratings menilai rencana penutupan operasi hypermarket Giant milik PT Hero Supermarket 

Tbk. (HERO) pada akhir Juli 2021 tidak akan menguntungkan operator hypermarket lain seperti 

PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA) dengan Hypermart dan pemain besar lainnya seperti 

Carrefour dan Transmart. Direktur Fitch Ratings Olly Prayudi menilai operator-operator ini masih 

akan menghadapi persaingan ketat dari format minimarket yang lebih kecil dan pengecer 

kelontong tradisional meskipun persaingan dari hypermarket menurun. HERO telah 

mengumumkan bahwa mereka akan menutup semua toko Giant dan berpotensi menggantinya 

dengan toko format supermarket, Hero atau IKEA. 
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TUTUPNYA GIANT TAK KURANGI PERSAINGAN KETAT HYPERMARKET LAIN 

DENGAN MINIMARKET 

Jakarta -Fitch Ratings menilai rencana penutupan operasi hypermarket Giant milik PT Hero 

Supermarket Tbk. (HERO) pada akhir Juli 2021 tidak akan menguntungkan operator hypermarket 

lain seperti PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA) dengan Hypermart dan pemain besar lainnya 

seperti Carrefour dan Transmart. 

Direktur Fitch Ratings Olly Prayudi menilai operator-operator ini masih akan menghadapi 

persaingan ketat dari format minimarket yang lebih kecil dan pengecer kelontong tradisional 

meskipun persaingan dari hypermarket menurun. HERO telah mengumumkan bahwa mereka 

akan menutup semua toko Giant dan berpotensi menggantinya dengan toko format supermarket, 

Hero atau IKEA. 

Fitch berharap penutupan tersebut tidak akan berarti lebih banyak ruang untuk ekspansi format 

hypermarket lainnya, karena hypermarket secara bertahap kehilangan daya tarik mereknya bagi 

konsumen Indonesia. 

Hypermart memiliki sekitar 90 toko pada akhir tahun 2020, turun dari lebih dari 100 toko pada 

akhir tahun 2019. Giant memiliki 75 gerai, terdiri dari Giant Ekstra dengan format besar dan 

Giant Ekspres dengan format lebih kecil, setelah menutup 25 gerai sejak 2019. 

Pasar ritel grosir Indonesia didominasi oleh format minimarket kecil seperti Alfamart milik PT 

Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang diberi nilai AA- dengan prospek stabil dan Indomaret milik PT 

Indomarco Prismatama, dengan masing-masing lebih dari 15.000 toko di seluruh Indonesia. 

Alfamart menambah lebih dari 1.000 toko sementara Indomaret menambah 700 toko selama 

2020 sementara para pelaku hypermarket berjuang untuk mempertahankan kehadiran toko 

mereka. 

"Keunggulan kompetitif minimarket dalam hal daya tawar yang kuat dengan pemasok dan 

kedekatan dengan pembeli akan menyulitkan operator hypermarket untuk memperluas 

kehadirannya, meskipun persaingan di ruang hypermarket berkurang," katanya dalam 

keterbukaan, dikutip Jumat, 4 Juni 2021. 

Kinerja keuangan hypermarket yang sedang lesu juga semakin mempersulit persaingan dengan 

minimarket. HERO terus mengalami kerugian operasional sementara pendapatannya turun 16 

persen secara tahunan menjadi Rp1,7 triliun pada kuartal I/2021 dari Rp2,6 triliun pada kuartal 

I/2020. 

Hypermart MPPA juga akan mengalami kesulitan untuk memperluas gerainya secara signifikan, 

karena pendapatannya menurun sebesar 22 persen selama tahun 2020 dan terus mengalami 

kerugian operasional. 

Di sisi lain, Fitch memperkirakan Alfamart akan terus membukukan pertumbuhan pendapatan 

sekitar 5 persen pada 2021 sambil mempertahankan marjin EBITDA yang stabil di sekitar 6 

persen, didukung oleh kombinasi ekspansi toko dan pemulihan pertumbuhan penjualan toko 

yang sama. 
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Proposisi bisnis hypermarket dalam hal area toko yang lebih besar juga menghasilkan biaya 

operasi yang lebih tinggi dalam hal sewa dan tenaga kerja untuk dijalankan dibandingkan dengan 

minimarket. Sebagai perbandingan, beban gaji HERO menyumbang sekitar 10-13 persen dari 

total pendapatan sepanjang 2019-2020 sedangkan beban serupa hanya menyumbang 8-9 

persen dari total pendapatan Alfamart. 

"Fitch percaya bahwa pemulihan lalu lintas toko seiring meredanya pandemi Covid-19 juga akan 

lebih menguntungkan format yang lebih kecil daripada format besar," katanya. Belanja bahan 

makanan di lingkungan sendiri memerlukan biaya transaksi yang lebih rendah bagi konsumen 

dalam hal melakukan perjalanan dan waktu yang terlibat. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini contoh bagus di saat sulit, kedua 

pihak masih mampu menyelesaikan dialog sosial. Kemenaker memberikan apresiasi KSPI akan 

menghentikan kampanye dan boikot Indomaret 

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kami akan selalu mendampingi 

pekerja dan pengusaha. Kasus Indomaret ini menjadi pengalaman kita di masa sulit. Insyaallah 

dengan musyawarah mufakat ada jalan keluarnya, dan kami senang jika aksi-aksi tersebut 

disetop kami beri apresiasi 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaam (Kemnaker) memberikan apresiasi kepada 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang telah mengimbau seluruh 

anggotanya untuk menghentikan kampanye dan aksi boikot terhadap Indomaret, gerai ritel yang 

dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. "Kemnaker memberikan apresiasi KSPI akan 

menghentikan kampanye dan boikot Indomaret. Ini langkah kemajuan atas sikap KSPI yang 

legowo, berbesar jiwa untuk menghentikan aksi boikot," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di 

Jakarta, Kamis (3/6/2021). 
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AKSI BOIKOT INDOMARET DISETOP, KEMENAKER: CONTOH BAGUS DI MASA SULIT 

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi upaya Presiden Konfederasi Serikat 

Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal untuk mengimbau seluruh anggotanya menghentikan 

kampanye boikot Indomaret, gerai ritel yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. 

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

Kemenaker memberikan apresiasi KSPI akan menghentikan kampanye dan boikot Indomaret," 

kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

Anwar menambahkan, Kemnaker juga memberikan apresiasi kepada PT Indomarco Prismatama 

yang telah mendorong pekerjanya melakukan dialog hubungan industrial secara bipartit, 

sehingga tercipta saling pengertian, saling kesepahaman, dan melahirkan kesepakatan. 

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan, pihaknya 

tetap memiliki kepedulian terhadap hubungan industrial yang bergejolak akibat dinamika bisnis 

di masa pandemi Covid-19. 

Hal ini dibuktikan dengan mamfasilitasi pertemuan pihak Indomarco dengan pihak serikat 

pekerja Indomaret untuk mengedepankan musyawarah mufakat. 

Putri memastikan di masa sulit seperti sekarang ini, pengusaha dan pekerja bisa melakukan 

upaya dialog mengatasi kesulitan akibat kesulitan bisnis. 

Ia juga menjamin Kemenaker akan selalu mendampingi serikat pekerja/serikat buruh dan 

pengusaha yang sedang dalam proses dialog agar proses dialog berjalan konstruktif. 

"Kami akan selalu mendampingi pekerja dan pengusaha. Kasus Indomaret ini menjadi 

pengalaman kita di masa sulit. Insyaallah dengan musyawarah mufakat ada jalan keluarnya, dan 

kami senang jika aksi-aksi tersebut disetop kami beri apresiasi," tegas dia. 
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Narasumber 

neutral - Moch Adrian (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri) Akselerasi PEN 

Dorong Pembangunan 

positive - Moch Adrian (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri) Kami sangat 

berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi 

ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita taigetkan tujuh persen pada kuartal II tahun 

ini. 

 

Ringkasan 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2021 mulai menuju positif di angka -0,74%. 

dari -2,19% pada kuartal IV 2020. Residen Joko Widodo (Jokowi) berharap pertumbuhan 

ekonomi pada kuartal II2021 bisa mencapai angka lebih dari tujuh pereen. Pemerintah daerah 

pun didorong agar membantu pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 

positif tersebut. Untuk itu, APBN dan APBD sebagai instrumen belanja pemerintah perlu didorong 

agar realisasinya lebih cepat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat 

 

PROGRAM PEN SEKTOR INFRASTRUKTUR SERAP 1,2 JUTA TENAGA KERJA 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2021 mulai menuju positif di angka -0,74%. 

dari -2,19% pada kuartal IV 2020. Residen Joko Widodo (Jokowi) berharap pertumbuhan 

ekonomi pada kuartal II2021 bisa mencapai angka lebih dari tujuh pereen. 
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Pemerintah daerah pun didorong agar membantu pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan 

ekonomi menuju positif tersebut. Untuk itu, APBN dan APBD sebagai instrumen belanja 

pemerintah perlu didorong agar realisasinya lebih cepat dan dirasakan langsung manfaatnya 

oleh masyarakat. 

Menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Moch Adrian. APBD pada 

2021 mencapai Rp 1.199,36 triliun. Hingga saat ini, realisasi APBD baru 21,98%. 

"Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga 

berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita taigetkan tujuh persen pada 

kuartal II tahun ini." terang Moch Adrian dalam Dialog Produktif bertema "Akselerasi PEN Dorong 

Pembangunan" yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID JKP. Rabu (2/6). 

Menurut Adrian. pemerintah daerah didorong agar fokus membelan jakan APBD pada hal-hal 

yang bersifat produktif. "Belanja-belanja yang bersifat program padat kaiy a sehingga 

berdampak pada penurunan pengangguran akibat pandemi Covid-19. Kemendagri telah 

memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebi jakan yang prinsipnya memberikan arahan 

kepada pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD.'ujarnya 

Laksanakan Pembangunan 

Staf Ahli Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Menteri PUPR. Endra S Atmawidjaja 

menuturkan, Kementerian PUPR yang juga salah satu u jung tombak dalam proses pemulihan 

ekonomi nasional melalui pembangunan inftastuktur. juga terus melaksanakan pembangunan 

selama masa pandemi. 

"Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja Industri di 

sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung." jelas Endra 

Berkaitan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kementerian PUPR fokus pada 

lima program prioritas nasional selama pandemi. Salah satunya adalah program padat karya 

tunai senilai Rp23,24 triliun. Ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai di pelosok 

pedesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan, 

dan lain-lain. 

"Realisasinya sudah mencapai 40% yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja" 

terang Endra 

Adapun empat fokus pembangunan lainny a adalah pembangunan sarana dan prasarana 

pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 3.8 triliun. Lalu pembangunan proyek ketahanan pangan 

Rp 34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor Infonnasi. komunikasi dan teknotogi 

Rp420miliar. dan pembangunan kawasan industri Rp 9.83 triliun, (ned-46) 
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Ringkasan 

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional 

Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (Kapten) Indonesia menyampaikan pentingnya 

mewujudkan desa yang berdaulat. "Dalam kesempatan ini, saya membahas mengenai 

'Penguatan Regulasi Desa Menuju Desa Berdaulat dan Berkeadilan'. Ada dua kata penting di situ 

Pertama adalah kedaulatan. Kedua, adalah keadilan," ujar La Nyalla Mattaliti di Makassar, Sulsel, 

Sabtu (29/5). 

 

PENTINGNYA MEWUJUDKAN DESA BERDAULAT 

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional 

Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (Kapten) Indonesia menyampaikan pentingnya 

mewujudkan desa yang berdaulat. 

"Dalam kesempatan ini, saya membahas mengenai 'Penguatan Regulasi Desa Menuju Desa 

Berdaulat dan Berkeadilan'. Ada dua kata penting di situ Pertama adalah kedaulatan. Kedua, 

adalah keadilan," ujar La Nyalla Mattaliti di Makassar, Sulsel, Sabtu (29/5). 

La Nyalla didampingi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Ketua Komite III DPD RI Sylviana 

Murni, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Anggota Komite I DPD RI Muhammad 

Idris dan Jialyka Maharani, Anggota Komite III DPD RI Tamsil Linrung, serta anggota DPD RI 

Dapil Sulsel Lily Amelia Salurapa banyak membahas mengenai pentingnya kedaulatan bagi setiap 

desa. 
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Dihadapan para kepala daerah dan pejabat Sulsel itu, La Nyalla mengatakan, Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sudah mengatur semua termasuk bagaimana keleluasaan 

desa menjadi desa mandiri. 

"Undang-undang ini memberikan keleluasaan kepada desa untuk menjadi desa mandiri. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab mendorong kemandirian itu lewat 5 program melalui 

Kementerian Dalam Negeri," tutur-nya. 

Ke-5 program tersebut adalah Pengembangan kapasitas aparatur desa, Manajemen pemerintah 

desa, Perencanaan pembangunan desa Pengelolaan keuangan desa, dan Penyusunan Peraturan 

Desa. 

"Akan tetapi, itu baru menjawab kemandirian desa. Belum menjawab tentang kedaulatan desa. 

Karena, hakikat kedaulatan adalah penguasaan atau keterlibatan ketika berurusan dengan pihak 

luar," ujarnya. 

Dalam konteks ekonomi, kedaulatan desa terjadi ketika desa berurusan dengan investasi atas 

Sumber Daya Alam yang ada di desa tersebut 

"Ukuran kedaulatan itu sebenarnya sederhana. Yaitu, siapa yang diuntungkan, kita atau mereka. 

Kemudian, apakah desa mendapat manfaat yang sepadan, apakah SDM di desa tersebut terlibat 

aktif dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut," papar-nya. 

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, keterlibatan desa terhadap pengelolaan SDA bukanlah 

masalah hambatan terhadap investasi. 

"Ini namanya kedaulatan hakiki. Itulah mengapa di Tiongkok, jika investor membuka pabrik di 

sate, pemerintah memberi tolok ukur jumlah pekerja lokal yang harus direkrut sesuai dengan 

luasan pabrik yang dibangun. Meskipun pabrik itu sudah menggunakan mesin dan otomasi. 

Tetap terkena aturan kuota luas lahan dengan jumlah tenaga kerja lokal. Ini hanya satu contoh 

dari kedaulatan," tutur-nya.Hal yang tidak kalah penting, menurut La Nyalla, adalah keadilan. 

Dia menjelaskan, para pendiri bangsa sudah membuat karya fenomenal melalui Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1,2, dan 3. ani 
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Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Telah terjadi saling pengertian, saling memahami, antara 

manajemen Indomaret Group, dan buruh. Hal itu menghasilkan kesimpulan, satu terhadap kasus 

pidana Anwar Bessy, semua sepakat menyelesaikan kasus tersebut di luar pengadilan 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Manajemen Indomarco pun menyetujui untuk 

mempekerjakan kembali saudara Anwar Bessy, yang penempatan kerjanya sesuai posisi dan 

kebutuhan dari perusahaan. Tanpa ada dikurangi hak-hak pekerjanya 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami, serikat pekerja dalam hal ini akan menghentikan 

atau setop untuk melakukan aksi boikot Indomaret. Termasuk rencana kegiatan dan aksi 

solidaritas lain yang terkait dengan kasus ini 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Serikat buruh berpendapat, manajemen dalam membayar 

THR 2020 tidak sesuai peraturan perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan 

aturan perundangan-undangan seperti UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tidak membayar THR sesuai dengan isi peraturan 

perusahaan, seharusnya didahului dengan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan 

dengan pihak pekerja atau serikat pekerja yang mewakili buruh. Bukan membayar secara 

sepihak THR sebesar 50% dari peraturan perusahaan tersebut 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Buruh yang menuntut pembayaran THR sesuai peraturan 

perusahaan dikriminalisasi. Dalam hal ini, Anwar Bessy alias Ambon dianggap melakukan tindak 

pidana 
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Ringkasan 

Saling berdamai menjadi akhir dari perseteruan antara kalangan buruh dengan Indomaret. Ada 

dua hal menjadi poin utama perjanjian damai antar buruh dan manajemen Indomaret. Presiden 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan dalam perjanjian damai 

antara buruh dan Indomaret, kasus pidana yang menimpa buruh bernama Anwar Bessy 

disepakati tidak diteruskan. Penyelesaian masalah dilakukan di luar jalur hukum. 

 

AKHIR KISAH PERSETERUAN BURUH VS INDOMARET 

Saling berdamai menjadi akhir dari perseteruan antara kalangan buruh dengan Indomaret. Ada 

dua hal menjadi poin utama perjanjian damai antar buruh dan manajemen Indomaret. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan dalam perjanjian 

damai antara buruh dan Indomaret, kasus pidana yang menimpa buruh bernama Anwar Bessy 

disepakati tidak diteruskan. Penyelesaian masalah dilakukan di luar jalur hukum. 

Sebelumnya, Anwar Bessy disebut kalangan buruh dikriminalisasi usai menuntut pembayaran 

tunjangan hari raya (THR) yang tidak diberikan penuh oleh Indomaret di tahun 2020. Anwar 

Bessy merupakan pegawai Indomaret dan anggota serikat buruh. 

"Telah terjadi saling pengertian, saling memahami, antara manajemen Indomaret Group, dan 

buruh. Hal itu menghasilkan kesimpulan, satu terhadap kasus pidana Anwar Bessy, semua 

sepakat menyelesaikan kasus tersebut di luar pengadilan," ungkap Said Iqbal dalam konferensi 

pers virtual, Kamis (3/6/2021). 

Kemudian, kesepakatan berikutnya adalah, Anwar Bessy dijanjikan akan kembali diterima 

bekerja di Indomaret. Posisinya, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Said Iqbal 

mengatakan manajemen berjanji menjamin hak-hak Anwar Bessy sebagai pekerja tidak akan 

dikurangi. 

"Manajemen Indomarco pun menyetujui untuk mempekerjakan kembali saudara Anwar Bessy, 

yang penempatan kerjanya sesuai posisi dan kebutuhan dari perusahaan. Tanpa ada dikurangi 

hak-hak pekerjanya," ungkap Said Iqbal. 

Dengan adanya perjanjian kedua belah pihak, Said Iqbal menyatakan serikat buruh akan 

berhenti melakukan aksi boikot Indomaret. 

Bukan cuma aksi boikot, namun serangkaian aksi solidaritas lainnya akan disetop oleh buruh. 

Mulai dari aksi di Bursa Efek, hingga membawa masalah ini ke dunia internasional. 

"Kami, serikat pekerja dalam hal ini akan menghentikan atau setop untuk melakukan aksi boikot 

Indomaret. Termasuk rencana kegiatan dan aksi solidaritas lain yang terkait dengan kasus ini," 

ungkap Said Iqbal. 

Seperti apa awal mula perseteruan buruh dan Indomaret terjadi? Baca di halaman berikutnya. 
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Dalam catatan detikcom, serikat pekerja melakukan aksi protes besar berupa boikot Indomaret 

karena kasus yang terjadi pada Anwar Bessy. Aksi ini dimulai pada Kamis lalu (27/5). 

Said Iqbal sebelumnya mengaku akan menginstruksikan anggota serikat buruh yang berjumlah 

2,2 juta orang di 30 provinsi dan 300-an kabupaten/kota untuk mendukung kampanye boikot 

Indomaret. Buruh juga diajak melakukan aksi massa di depan toko-toko Indomaret di seluruh 

Indonesia. 

Serikat pekerja menilai telah terjadi pelanggaran yang serius oleh manajemen PT Indomarco 

Prismatama dalam membayar THR tidak sesuai dengan isi peraturan perusahaan. 

Di mana seharusnya, pekerja yang memiliki masa kerja sampai dengan tiga tahun mendapat 

THR 1 bulan upah, masa kerja 3-7 dibayar 1,5 bulan upah, dan 7 tahun ke atas dibayar 2 bulan 

upah. 

"Serikat buruh berpendapat, manajemen dalam membayar THR 2020 tidak sesuai peraturan 

perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan aturan perundangan-undangan 

seperti UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015," kata Said Iqbal dalam keterangan 

resminya yang dikutip, Senin (24/5/2021). 

Kedudukan Peraturan Perusahaan sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah setara 

dan sama nilainya dengan undang-undang. Peraturan perusahaan mengikat terhadap 

pekerjanya. 

Dengan demikian THR bagi pekerja Indomaret yang punya masa kerja 7 tahun ke atas yang 

dibayarkan 50% dari nilai peraturan telah melanggar hukum, patut diduga ada unsur 

pelanggaran perdata serta pidana seperti penggelapan upah buruh dalam bentuk THR. 

"Tidak membayar THR sesuai dengan isi peraturan perusahaan, seharusnya didahului dengan 

perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak pekerja atau serikat pekerja yang 

mewakili buruh. Bukan membayar secara sepihak THR sebesar 50% dari peraturan perusahaan 

tersebut," kata Said Iqbal. 

Alih-alih menyelesaikan masalah dengan pekerja yang protes, justru Indomaret malah 

mempidanakan pekerjanya yang melakukan protes. 

"Buruh yang menuntut pembayaran THR sesuai peraturan perusahaan dikriminalisasi. Dalam hal 

ini, Anwar Bessy alias Ambon dianggap melakukan tindak pidana," ujar Said Iqbal. 
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Narasumber 

positive - Sugirah (Wakil Bupati Banyuwangi) selain disiapkan untuk dunia usaha, para peserta 

pelatihan nantinya bisa menjadi pembuka lapangan kerja seperti pelaku UMKM yang saat ini 

sedang giat didorong oleh Pemkab Banyuwangi 

neutral - Rusman (Kepala BLK Banyuwangi) Di akhir program, akan on the job training di dunia 

usaha dan industri maupun di kantor-kantor pemerintah, dan peserta yang memenuhi 

persyaratan dan dinyatakan lulus akan diberikan 2 sertifikat, yaitu sertifikat pelatihan yang 

dikeluarkan BLK Banyuwangi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan LSP 

 

Ringkasan 

Ratusan anak muda Banyuwangi mendapat pelatihan dan sertifikasi kompetensi secara gratis, di 

Balai Latihan Kerja (BLK) Banyuwangi, untuk memudahkan dan mampu bersaing di dunia kerja. 

Dalam pelatihan tersebut, 208 pemuda bisa memilih berbagai kompetensi sesuai dengan pilihan 

mereka yang meliputi, office/receptionist, servis sepeda motor injeksi, asisten pembuat pakaian, 

pembuatan roti dan kue, pengolahan buah, pembudidayaan hidroponik. Ada juga desain grafis, 

network profesional, menjahit dengan mesin lockstich, pengelasan Shield Metal Arc Welding 

(SMAW) 3G, Tour Guide, dan Waiters. 
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208 PEMUDA BANYUWANGI DAPAT PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 

GRATIS 

Banyuwangi : Ratusan anak muda Banyuwangi mendapat pelatihan dan sertifikasi kompetensi 

secara gratis, di Balai Latihan Kerja (BLK) Banyuwangi, untuk memudahkan dan mampu bersaing 

di dunia kerja. Dalam pelatihan tersebut, 208 pemuda bisa memilih berbagai kompetensi sesuai 

dengan pilihan mereka yang meliputi, office/receptionist, servis sepeda motor injeksi, asisten 

pembuat pakaian, pembuatan roti dan kue, pengolahan buah, pembudidayaan hidroponik. Ada 

juga desain grafis, network profesional, menjahit dengan mesin lockstich, pengelasan Shield 

Metal Arc Welding (SMAW) 3G, Tour Guide, dan Waiters. 

Wakil Bupati Banyuwangi, Sugirah mengatakan, pelatihan dan sertifkasi gratis ini, merupakan 

kolaborasi Pemkab Banyuwangi bersama Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), dalam rangka 

menyiapkan tenaga kerja melalui pelatihan untuk meningkatkan skill ini bisa menjadi lompatan 

bagi perekonomian Banyuwangi. 

"selain disiapkan untuk dunia usaha, para peserta pelatihan nantinya bisa menjadi pembuka 

lapangan kerja seperti pelaku UMKM yang saat ini sedang giat didorong oleh Pemkab 

Banyuwangi," kata Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah, Kamis (3/6/2021). 

Sementara itu Kepala BLK Banyuwangi Rusman mengatakan, dalam pelatihan para peserta akan 

mendapatkan materi yang terdiri dari teori di kelas 30 persen, dan praktik di workshop 70 persen, 

kemudian mereka akan akan mengikuti uji kompetensi atau sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP). 

"Di akhir program, akan on the job training di dunia usaha dan industri maupun di kantor-kantor 

pemerintah, dan peserta yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus akan diberikan 2 

sertifikat, yaitu sertifikat pelatihan yang dikeluarkan BLK Banyuwangi dan sertifikat kompetensi 

yang dikeluarkan LSP," tambah Rusman, Kamis (3/6/2021). 

Dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi gratis tersebut, diikuti oleh 208 anak-anak muda dari 

25 kecamatan di Balai Latihan Kerja (BLK) Banyuwangi, dan mereka akan mengikuti serangkaian 

pelatihan selama 1,5 bulan. Selama mengikuti pelathian para pemuda akan mendapatkan materi 

pendidikan karakter, kedisiplinan dan sikap kerja yang baik, dilanjutkan pelatihan mulai tatap 

muka di kelas, diskusi, praktik di workshop dan kunjungan industri dengan melibatkan instruktur 

yang kompeten dari dunia usaha dan industri. 
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Ringkasan 

Gelombang kepulangan puluhan ribu tenaga kerja Indonesia ( TKI ) dari Malaysia ke berbagai 

daerah masih terus berlanjut hingga, hari Rabu (2/6/2021). Pegiat buruh migran di Malaysia 

mengatakan bahwa sebelum Mei 2021, banyak TKI memilih pulang lewat Surabaya karena tidak 

diwajibkan menjalani karantina Covid-19. 

 

PULUHAN RIBU TKI DARI MALAYSIA PULANG KE TANAH AIR, PILIH LEWAT 

SURABAYA KARENA SEMPAT TAK BERLAKUKAN KARANTINA 

Gelombang kepulangan puluhan ribu tenaga kerja Indonesia ( TKI ) dari Malaysia ke berbagai 

daerah masih terus berlanjut hingga, hari Rabu (2/6/2021). 

Pegiat buruh migran di Malaysia mengatakan bahwa sebelum Mei 2021, banyak TKI memilih 

pulang lewat Surabaya karena tidak diwajibkan menjalani karantina Covid-19. Otoritas Pemprov 

Jawa Timur mengaku mulai mengisolasi TKI yang datang sejak akhir April. 

Dari sekitar 12.000 pekerja migran yang sudah mereka karantina, 149 orang positif Covid-19 
dan dua di antaranya membawa varian baru virus corona. Jumlah TKI yang kembali dari negeri 
Jiran dalam empat bulan terakhir mencapai 41.000 orang, menurut data Kedutaan Besar 
Indonesia untuk Malaysia. 

Para TKI itu kembali ke Indonesia dalam program rekalibrasi pulang (PRP). Program itu digulirkan 

pemerintah Malaysia untuk pekerja migran tak berdokumen resmi sejak akhir Januari. Mayoritas 

TKI itu pulang melalui sejumlah kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Medan. 
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"Dari Februari sampai April, pekerja migran paling senang pulang melalui Surabaya karena tidak 

ada keharusan karantina," ujar Khairuddin. 

Di PCIM Malaysia, Khairuddin berstatus anggota Divisi Majelis Pelayanan Sosial dan 

Kesejahteraan Umat. Dia ditugaskan lembaganya mendampingi para TKI yang ikut program 

rekalibrasi. 

"Orang Lampung yang saya dampingi pun lebih memilih turun di Surabaya. Kalau tujuannya 

Lampung kan lebih dekat jika turun di Jakarta, tapi dia pilih Surabaya karena tidak karantina," 

ucapnya. 

"Tapi setelah Mei, para TKI yang tiba di Surabaya diharuskan karantina," ujar Khairuddin. 

Menurut Khairuddin, banyak TKI menghindari kewajiban isolasi karena tak memahami esensi 

mitigasi penularan Covid-19. Meski begitu, Khairuddin menyebut para TKI yang kepulangannya 

dia urus tidak ada yang terpapar virus corona. 

"PMI (Pekerja Migran Indonesia) kan kurang berpendidikan, mungkin mereka takut karantina. 

Menginap di tempat isolasi selama lima hari. Kalau langsung ketemu keluarga kan enak. 

"Tapi banyak PMI yang telepon saya, setelah sampai ke kampung bahwa mereka dalam keadaan 

sehat," ucapnya. 

Jibril menyebut upaya mitigasi itu berhasil menemukan TKI yang terjangkit Covid-19. 

"Saat itu sudah ada wacana pekerja migran dari Singapura dan Malaysia akan pulang. Itu kami 

sudah siapkan dan sekarang masih berjalan," ujarnya. 

Hingga 1 Juni lalu, Jibril mencatat 12.171 TKI masuk ke Surabaya lewat Bandara Internasional 

Juanda. Setibanya di bandara, kata Jibril, para TKI itu dibawa ke lokasi isolasi di Asrama Haji 

Sukolilo, gedung diklat Kementerian Agama di Ketintang dan 20 hotel yang bekerja sama dengan 

pemprov. 

Setelah isolasi selama dua hari, para TKI dengan hasil tes PCR negatif akan diserahkan ke 

pemerintah kota atau kabupaten asal mereka. 

Namun jika hasil PCR mereka positif, para TKI itu akan dirawat di Rumah Sakit Lapangan 

Indrapura, Surabaya. 

"Sejauh ini, kami temukan 149 kasus positif. Untuk pasien yang CT Value di bawah 25, kami 

lakukan swabbing untuk mendeteksi mutasi varian virus corona. Sejauh ini kami temukan ada 

varian Afrika dan Inggris," kata Jibril. 

"Dua TKI dengan varian baru itu sudah sembuh. Kontak erat mereka juga sudah kami lacak. 

Kami optimalkan agar varian baru virus ini tidak menyebar," ujarnya. 

Merujuk kantor berita Antara, per 31 Mei lalu, ada 755 TKI yang melanjutkan isolasi dari 

Surabaya ke Kabupaten Pamekasan. 

Namun di hari terakhir proses karantina, para TKI itu tidak menjalani tes PCR, melainkan swab 

antigen. 
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Informasi soal gelombang kepulangan TKI asal ke Indonesia diutarakan Ketua Satgas 

Penanganan Covid-19, Doni Monardo, pada akhir April lalu. 

Namun pada 9 Februari 2020, Doni sudah meneken surat edaran yang mengatur ketentuan 

isolasi bagi TKI yang pulang ke Indonesia. 

Surat Edaran Nomor 8/2021 itu juga menyasar WNI selain TKI dan juga warga negara asing. 

Merujuk aturan itu, para pelaku perjalanan internasional ke Indonesia harus menunjukkan hasil 

negatif dari tes PCR yang berlaku tiga hari sebelum keberangkatan. 

Setibanya di Indonesia, baik WNI maupun WNA diharuskan menjalani karantina selama lima hari. 

Bagaimanapun, sebelum terbang ke Indonesia, para TKI diingatkan untuk melakukan tes PCR di 

lembaga yang disertifikasi otoritas kesehatan Malaysia. 

Ini dikatakan Yoshi Iskandar, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Kedubes 

Indonesia di Malaysia. 

"Tes PCR itu harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang valid," kata Yoshi. 

"Kami mencegah agar pekerja migran yang pulang tidak membawa varian baru. Ini kami 

sosialisasikan secara terus-menerus," ucapnya. 

Yoshi menyebut gelombang kepulangan TKI dari Malaysia akan berlangsung sampai akhir Juni 

ini. Itu adalah batas akhir program pemulangan oleh otoritas Malaysia. 

Namun karena Malaysia memberlakukan penguncian wilayah, tenggat akhir pemulangan TKI ke 

Indonesia dia prediksi akan diundur. 
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