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Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 tutup Senin
malam

Sentimen : Positif
Ringkasan
Head of Communication Manajemen Kartu Prakerja Louisa Tuhatu menyatakan bahwa
pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 tutup pada senin malam dan target
penyerapan 2,7 juta penerima untuk semester I dengan dana Rp10 triliun telah
terpenuhi. Durasi pembukaan gelombang 17 memang tidak lama karena kuota yang
tersedia hanya 44 ribu karena gelombang ini adalah tambahan yang dibuka untuk
menyerap kepesertaan gelombang 12 sampai 16 yang dicabut karena masih banyak
yang tidak membeli pelatihan dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima
Kartu Prakerja.
Kartu Prakerja sendiri adalah program yang dicanangkan untuk peningkatan
kemampuan. Namun, pemerintah melakukan modifikasi selama masa pandemi COVID19 untuk menjadi bantuan bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
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Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dijadwalkan menghadiri sekaligus meresmikan Balai Latihan Kerja
(BLK) Komunitas, dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas di
lingkungan Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021). Wapres
direncanakan hadir didampingi Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, beserta Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil.

WAPRES HADIRI REMBUK NASIONAL VOKASI DAN KEWIRAUSAHAAN BLK
KOMUNITAS DI TASIKMALAYA
Tasikmalaya : Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dijadwalkan menghadiri sekaligus meresmikan Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK
Komunitas di lingkungan Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).
Wapres direncanakan hadir didampingi Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, beserta Gubernur
Jawa Barat Ridwan Kamil.
Dalam jadwal Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas, akan dilaksanakan
juga penandatanganan MOU antara Kementerian Tenaga Kerja dengan Perusahaan tentang
kemandirian BLK Komunitas. Masih didalam agenda tersebut, Wapres juga dijadwalkan meninjau
secara langsung Expo dan Gedung BLK komunitas secara offline.
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Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa pagi, untuk
meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 dan Bank Wakaf Mikro (BWM) di
Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna. Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja
tersebut ialah Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

WAPRES MA'RUF KUNJUNGAN KERJA KE TASIKMALAYA RESMIKAN BLK
KOMUNITAS DAN BWM
Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
pagi, untuk meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 dan Bank Wakaf Mikro
(BWM) di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna.
Wapres lepas landas pukul 07.20 WIB dengan menggunakan Pesawat CN-295 TNI AU dari
Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Halim Perdanakusuma Jakarta.
Wapres dijadwalkan tiba di Pangkalan Udara TNI AU Wiriadinata Tasikmalaya, Jawa Barat, pukul
08.10 WIB dengan disambut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pangdam III Siliwangi Mayjen
TNI Nugroho Budi Wiryanto serta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Ahmad Dofiri.
Setibanya di Tasikmalaya, Wapres akan menuju ke Pondok Pesantren Cipasung di Kecamatan
Singaparna untuk meresmikan BLK Komunitas dan BWM secara luar jaringan (luring) dan dalam
jaringan (daring).
Peresmian BLK Komunitas dan BWM tersebut dihadiri langsung oleh sekitar 50 perwakilan
lembaga penerima bantuan secara terbatas dan diikuti daring oleh 964 orang perwakilan
lembaga penerima melalui konferensi video.
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Usai peresmian BLK Komunitas dan BWM di Pondok Pesantren Cipasung, Wapres langsung
menuju ke Bandara Wiriadinata Tasikmalaya untuk kembali ke Jakarta. Wapres dijadwalkan tiba
di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada pukul 11.30 WIB.
Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja tersebut ialah Wakil Ketua DPR Abdul
Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
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Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Tasikmalaya, Jawa Barat
hari ini. Ma'ruf akan menghadiri Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja
(BLK) Komunitas Tahun 2020 serta meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren
Cipasung. Dalam kunjungan kerja kali ini, Ma'ruf didampingi oleh beberapa jajaran pemerintahan
diantaranya Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

MA'RUF AMIN RESMIKAN BLK KOMUNITAS DAN BANK WAKAF MIKRO DI
TASIKMALAYA
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Tasikmalaya, Jawa Barat
hari ini. Ma'ruf akan menghadiri Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja
(BLK) Komunitas Tahun 2020 serta meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren
Cipasung.
Ma'ruf bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma menggunakan Pesawat CN-295 TNI AU pukul
07.20 WIB. Ma'ruf didampingi oleh rombongan secara terbatas.
Ma'ruf tiba di Pangkalan Udara TNI AU Wiriadinata Tasikmalaya pukul 08.10. Ma'ruf kemudian
disambut oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Pangdam III/Siliwangi dan Kapolda
Jawa Barat.
Ma'ruf kemudian menuju Pondok Pesantren Cipasung Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat
untuk meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok
Pesantren Cipasung, Singaparna.
Peresmian BLK Komunitas dan Bank Wakaf Mikro di Ponpes Cipasung ini dilaksanakan secara
luring yang dihadiri secara terbatas oleh perwakilan lembaga penerima bantuan dan secara
daring dihadiri 964 orang perwakilan lembaga penerima bantuan melalui konferensi video.
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Usai melakukan peresmian BLK Komunitas dan Bank Wakaf Mikro di Cipasung, Ma'ruf kembali
ke Jakarta.
Dalam kunjungan kerja kali ini, Ma'ruf didampingi oleh beberapa jajaran pemerintahan
diantaranya Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
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Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bertolak ke Tasikmalaya Jawa Barat pagi ini, Selasa
(8/6/2021). Ma'ruf akan menghadiri Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan
Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020. Tampak ikut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja
kali ini, diantaranya Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

BERTOLAK KE TASIK, WAPRES RESMIKAN BLK KOMUNITAS DAN BANK WAKAF
MIKRO PONPES CIPASUNG
Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bertolak ke Tasikmalaya Jawa Barat pagi ini,
Selasa (8/6/2021). Ma'ruf akan menghadiri Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020.
Pada kunjungan kali ini, Wapres juga akan meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren
Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Wapres akan bertolak menggunakan Pesawat CN-295 TNI AU, Wapres beserta rombongan
terbatas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, lepas landas menuju Tasikmalaya Jawa
Barat pada pukul 07.20 WIB.
Setibanya di Pangkalan Udara TNI AU Wiriadinata Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada pukul
08.10, Wapres disambut oleh Gubernur Jawa Barat, Pangdam III/Siliwangi, dan Kapolda Jawa
Barat.
Wapres beserta rombongan berkendaraan mobil menuju Pondok Pesantren Cipasung
Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat untuk meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas
dan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna.
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Peresmian BLK Komunitas dan Bank Wakaf Mikro di Ponpes Cipasung ini dilaksanakan secara
luring yang dihadiri secara terbatas oleh perwakilan lembaga penerima bantuan dan secara
daring dihadiri 964 orang perwakilan lembaga penerima bantuan melalui konferensi video.
Usai melakukan peresmian BLK Komunitas dan Bank Wakaf Mikro di Cipasung, Wapres kembali
ke Jakarta.
Tampak ikut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja kali ini, diantaranya Wakil Ketua DPR
RI Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Ketua Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
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Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa pagi, untuk
meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 dan Bank Wakaf Mikro (BWM) di
Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna. Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja
tersebut ialah Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

WAPRES KUNJUNGAN KERJA KE TASIKMALAYA RESMIKAN BLK KOMUNITAS DAN
BWM
Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
pagi, untuk meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 dan Bank Wakaf Mikro
(BWM) di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna.
Wapres lepas landas pukul 07.20 WIB dengan menggunakan Pesawat CN-295 TNI AU dari
Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Halim Perdanakusuma Jakarta.
Wapres dijadwalkan tiba di Pangkalan Udara TNI AU Wiriadinata Tasikmalaya, Jawa Barat, pukul
08.10 WIB dengan disambut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pangdam III Siliwangi Mayjen
TNI Nugroho Budi Wiryanto serta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Ahmad Dofiri.
Setibanya di Tasikmalaya, Wapres akan menuju ke Pondok Pesantren Cipasung di Kecamatan
Singaparna untuk meresmikan BLK Komunitas dan BWM secara luar jaringan (luring) dan dalam
jaringan (daring).
Peresmian BLK Komunitas dan BWM tersebut dihadiri langsung oleh sekitar 50 perwakilan
lembaga penerima bantuan secara terbatas dan diikuti daring oleh 964 orang perwakilan
lembaga penerima melalui konferensi video.
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Usai peresmian BLK Komunitas dan BWM di Pondok Pesantren Cipasung, Wapres langsung
menuju ke Bandara Wiriadinata Tasikmalaya untuk kembali ke Jakarta. Wapres dijadwalkan tiba
di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada pukul 11.30 WIB.
Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja tersebut ialah Wakil Ketua DPR Abdul
Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
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Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin Selasa (8/6/2021) pagi, bertolak ke Tasikmalaya Jawa
Barat, dalam rangka menghadiri Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja
(BLK) Komunitas Tahun 2020 serta Peresmian Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Cipasung,
Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

WAPRES RESMIKAN BLK KOMUNITAS DI TASIKMALAYA
Jakarta : Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin Selasa (8/6/2021) pagi, bertolak ke
Tasikmalaya Jawa Barat, dalam rangka menghadiri Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 serta Peresmian Bank Wakaf Mikro di Pondok
Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Menggunakan Pesawat CN-295 TNI AU, Wapres beserta rombongan terbatas dari Pangkalan TNI
AU Halim Perdanakusuma, lepas landas menuju Tasikmalaya Jawa Barat pada pukul 07.20 WIB.
Setibanya di Pangkalan Udara TNI AU Wiriadinata Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada pukul
08.10, Wapres disambut oleh Gubernur Jawa Barat, Pangdam III/Siliwangi, dan Kapolda Jawa
Barat.
Wapres beserta rombongan berkendaraan mobil menuju Pondok Pesantren Cipasung
Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat untuk meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas
dan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna.
Peresmian BLK Komunitas dan Bank Wakaf Mikro di Ponpes Cipasung ini dilaksanakan secara
luring yang dihadiri secara terbatas oleh perwakilan lembaga penerima bantuan dan secara
daring dihadiri 964 orang perwakilan lembaga penerima bantuan melalui konferensi video.
Usai melakukan peresmian BLK Komunitas dan Bank Wakaf Mikro di Cipasung, Wapres kembali
ke Jakarta. Tampak ikut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja kali ini, diantaranya Wakil
Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Ketua
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. (Foto : Setwapres RI).
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Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bertolak Tasikmalaya Jawa Barat, dalam rangka menghadiri
Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020,
Selasa (8/6). Tampak ikut mendampingi Ma'ruf dalam kunjungan kerja kali ini, diantaranya Wakil
Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Ketua
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

BERTOLAK KE TASIK, WAPRES MA'RUF BAKAL RESMIKAN BLK KOMUNITAS DAN
BANK WAKAF MIKRO
- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bertolak Tasikmalaya Jawa Barat, dalam rangka
menghadiri Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas
Tahun 2020, Selasa (8/6).
Tidak hanya itu, Ma'ruf juga akan meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Cipasung,
Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Dengan menggunakan Pesawat CN-295 TNI AU, Ma'ruf beserta rombongan terbatas dari
Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, lepas landas menuju Tasikmalaya Jawa Barat pada
pukul 07.20 WIB.
Setibanya di Pangkalan Udara TNI AU Wiriadinata Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada pukul
08.10, Ma'ruf akan disambut oleh Gubernur Jawa Barat, Pangdam III/Siliwangi, dan Kapolda
Jawa Barat.
Ma'ruf beserta rombongan berkendaraan mobil menuju Pondok Pesantren Cipasung Singaparna,
Tasikmalaya, Jawa Barat untuk meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dan Bank Wakaf
Mikro (BWM) di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna.
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Peresmian BLK Komunitas dan Bank Wakaf Mikro di Ponpes Cipasung ini dilaksanakan secara
luring. Diagendakan akan dihadiri secara terbatas oleh perwakilan lembaga penerima bantuan
dan secara daring dihadiri 964 orang perwakilan lembaga penerima bantuan melalui konferensi
video. Usai melakukan peresmian BLK Komunitas dan Bank Wakaf Mikro di Cipasung, Wapres
kembali ke Jakarta.
Tampak ikut mendampingi Ma'ruf dalam kunjungan kerja kali ini, diantaranya Wakil Ketua DPR
RI Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Ketua Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
[fik].
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan program pelatihan lulusan Balai Latihan Kerja
(BLK) harus sesuai dengan kebutuhan industri. Ida mengatakan lulusan BLK harus memiliki
kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja agar mereka mampu terserap industri dan
punya kemampuan memadai.

MENAKER SEBUT LULUSAN BLK HARUS SESUAI DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan program pelatihan lulusan Balai
Latihan Kerja (BLK) harus sesuai dengan kebutuhan industri.
Ida mengatakan lulusan BLK harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
agar mereka mampu terserap industri dan punya kemampuan memadai.
Ida juga mendorong pengelola BLK Komunitas bisa memanfaatkan segala sumber daya untuk
mendukung program BLK, termasuk merangkul para pemangku kepentingan dari semua
kalangan.
"Jadi, jangan sampai BLK mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan pendiriannya setelah tidak
mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya, Senin (7/6/2021).
Kemenaker akan menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang
dilaksanakan pada saat ini.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengadakan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan
BLK Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya yang dibuka oleh Wakil Presiden
Ma'ruf Amin.
"Ini bentuk komitmen Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia melalui
pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas," jelasnya.
Sumber : bisnis.com.
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Sebanyak 53 persen pekerja penerima upah di Kota Semarang masih belum terlindungi jaminan
sosial dan ketenagakerjaan. BPJamsostek Semarang Pemuda, dalam hal tersebut mendapatkan
tugas yang cukup besar untuk merangkul pemberi kerja atau perusahaan-perusahaan agar
mendaftarkan pekerjanya ikut kepersertaan Jamsostek.

53 PERSEN PEKERJA BELUM TERLINDUNGI JAMSOSTEK
SEMARANG - Sebanyak 53 persen pekerja penerima upah di Kota Semarang masih belum
terlindungi jaminan sosial dan ketenagakerjaan.
BPJamsostek Semarang Pemuda, dalam hal tersebut mendapatkan tugas yang cukup besar
untuk merangkul pemberi kerja atau perusahaan-perusahaan agar mendaftarkan pekerjanya ikut
kepersertaan Jamsostek.
"Sampai saat ini, baru 47 persen pekerja yang terlindungi program Jamsostek. Jadi, ini
merupakan tugas bersama antara BPJamsostek dan Pemkot Semarang, yang berusaha
memberikan perlindungan bagi masyarakat, khususnya pekerja penerima upah agar mengikuti
kepesertaan Jamsostek," papar Kepala Kantor BPJamsostek Semarang Pemuda, Teguh Wiyono,
saat memberikan santunan dan beasiswa kepada tiga erang anak usia belajar yang menerima
manfaat program Jamsostek, di Balai Kota Semarang, baru-baru ini.
Dirinya mengaku, bersama Pemkot Semarang terus berusaha melakukan sosialisasi kepada
pemberi kerja untuk mendaftarkan para pekerjanya. Tidak hanya itu, upaya menjalin kolaborasi
serta komunikasi dengan sejumlah asosiasi di Kota Semarang.
Misalnya saja, Kadin Kota Semarang, Apindo, dan Serikat Pekerja, dalam rangka meningkatkan
jumlah kepesertaan Jamsostek. Untuk masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, ujar dia,
memang cukup banyak perusahaan yang terkena dampaknya secara ekonomi. Hal ini membuat
kemampuan perusahaan untuk membayar pekerjanya menurun.
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Optimalisasi
Menurut Teguh Wiyono, penyerahan santunan beasiswa kepada tiga anak usia belajar telah
dilaksanakan sesuai dengan tindak lanjut Inpres No.2 Tahun 2021, dan Permenaker No.5 Tahun
2021 yangmerupakan turunan dari PPNo.82Tahun 2019. Adapun tujuan diserahkannya bantuan
tersebut dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan akan
berlangsung dengan baik.
Kegiatan penyerahan santunan dan beasiswa itu, dilakukan di ruang pertemuan Wakil Wali Kota
Semarang, Heaverita Gunaryanti Rahayu. Hadir dalam acara tersebut Asisten II Setda Kota
Semarang bidang Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, dr
Widoyono.
'Tidak hanya untuk manfaat programnya saja, namun juga perlindungan kepada tenaga kerja
yang ada di Kota Semarang. Untuk kali ini, kami menyampaikan santunan kematian karena
kecelakaan kerja kepada Nuria Kumiasih, yang manfaatnya diterima dua orang anaknya yang
masih usia sekolah yaitu Nadya Cinta Ramadhani W (SD) dan Diandra Kariena Wibowo (SMA).
Sementara santunan kematian yang terjadi pada Indawati Purnama, manfaatnya diterima
Sheriina Febiola Arsita yang masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi," ungkap dia.
Almarhumah Nuria Kumiasih merupakan perawat di RSUP Karyadi, sementara Indawati Purnama
merupakan karyawan di PT Prakosa Lima Jaya. "Untuk ahli waris dari Nuria Kumiasih total
menerima santunan dan beasiswa pendidikan sebesar Rp 166 juta lebih, sedangkan ahli waris
Indawati Purnama menerima jumlah keseluruhan santunan dan beasiswa pendidikan hingga Rp
61 juta lebih," terang dia.
Sementara itu, Ita, sapaan akrab Wakil Wali Kota Semarang, mengapresiasi adanya pemberian
santunan beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari peserta BPJamsostek tersebut. Apalagi
beasiswa tersebut diberikan secara berjenjang hingga lulus perguruan tinggi, (ary-50)
caption:
SANTUNAN BEASISWA :BPJAM-SOSTEK Semarang Pemuda saat memberikan santunan beasiswa
kepada tiga orang anak usia belajar, penerima manfaat program jaminan sosial dan
ketenagakerjaan, di ruang pertemuan Wakil Wali Kota Semarang, Heaverita Gunaryanti Rahayu,
baru-baru ini. (50)
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Wakil Presiden RI. KH Ma'ruf Amin dijadwalkan berkunjung ke Pondok Pesantren Cipasung
Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, untuk meresmikan Balai Latihan Kerja Komunitas. Selasa
(8/6/2021).

WAPRES AKAN RESMIKAN BLK KOMUNITAS
Wakil Presiden RI. KH Ma'ruf Amin dijadwalkan berkunjung ke Pondok Pesantren Cipasung
Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, untuk meresmikan Balai Latihan Kerja Komunitas. Selasa
(8/6/2021).
Kedatangan orang nomor dua di republik itu juga untuk melakukan Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewisausahaan bersama 50 perwakilan BLK komunitas se-Indonesia secara terbatas, baik tatap
muka maupun virtual. Koordinator Kesekretariatan Pondok Pesantren Cipasung, Agus Rohmatul
Wahab kepada kontributor *PR" Aris M Fttrtan.
Senin (7/6/2021), menjelaskan, sesuai dengan informasi yang diterima pihaknya, Wakil Presiden
RI dipastikan hadir meresmikan 1.000 lebih BLK Komunitas se-lndonesia di Cipasung. Pesantren
yang didirikan KH Ruhiyat tersebut dipilih sebagai tempat peresmian secara simbolis, karena
peresmian juga dilakukan serentak secara daring se-lndonesia. Dengan dipilihnya Pesantren
Cipasung sebagai tempat peresmian, pihaknya menyambut baik. Sebab, Cipasung bisa tercatat
dalam sejarah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia.***
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Puluhan barista dan calon barista yang tergabung di Balai Latihan Kerja Komunitas Pengolahan
Hasil Pertanian Salafiyah Yasin, kini bisa bernafas lega. Pasalnya, para barista dan calon barista
di BLKK tersebut, sudah terdaftar menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS Tenaga Kerja). Kepala BLKK Salafiyah Yasin Pungkit Wi-jaya
mengatakan, pihaknya berkomitmen ingin memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para
peserta di BLKK-nya tersebut. Untuk itu, pihaknya sengaja berkerja sama dengan BPJS
Ketenagakerjaan Bandung Lodaya untuk mewujudkan komitmen tersebut.

BARISTA JADI PESERTA JAMSOSTEK
Puluhan barista dan calon barista yang tergabung di Balai Latihan Kerja Komunitas Pengolahan
Hasil Pertanian Salafiyah Yasin, kini bisa bernafas lega. Pasalnya, para barista dan calon barista
di BLKK tersebut, sudah terdaftar menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS Tenaga Kerja).
Kepala BLKK Salafiyah Yasin Pungkit Wi-jaya mengatakan, pihaknya berkomitmen ingin
memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para peserta di BLKK-nya tersebut. Untuk itu,
pihaknya sengaja berkerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Bandung Lodaya untuk
mewujudkan komitmen tersebut.
"Ini merupakan komitmen dari Balai Latihan Kerja Komunitas memberikan jaminan sosial kepada
peserta kami,' ujar Pungkit seusai pembukaan pelatihan Barista Angkatan Pertama di Balai
Latihan Kerja Komunitas Pengolahan Hasil Pertanian di Desa Pangauban Kecamatan Pacet
Kabupaten Bandung, Senin (7/6/2021).
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Lodaya Dewi Mulya Sari menuturkan.
BLKK Salafiyah Yasin akan bekerja sama menjadi perisai mendorong perlindungan jaminan sosial
kepada peserta BLKK. 'Kami bersyukur diasuransikan kepada BPJS Ketenagakerjaan Regional
Bandung. Sekaligus kami sosialisasikan fungsi BPJS Ketenagakerjaan sangat penting," ujarnya.
(ES)***
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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
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara
BLK dan industri
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) 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

Ringkasan
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas wajib bersinergi dengan dunia industri sesuai potensi daerah
masing-masing. Dengan bersinergi, 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 (Menaker),
Ida Fauziyah, dalam keterangan resminya yang diterima Koran Jakarta, Senin (7/6).

BLK KOMUNITAS WAJIB BERSINERGI DENGAN INDUSTRI
Penyiapan Tenaga Kerja
JAKARTA - Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas wajib bersinergi dengan dunia industri sesuai
potensi daerah masing-masing. Dengan bersinergi, 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
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para lulusannya," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam keterangan
resminya yang diterima Koran Jakarta, Senin (7/6).
Menaker menjelaskan sinergi antara BLK dan industri dapat memastikan lulusan pelatihan
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," jelasnya.
Sebagai informasi, sejak tahun 2017, telah berdiri 2.127 lembaga BLK Komunitas. BLK Komunitas
tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan
komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh Indonesia.
Bentuk Kolaborasi
Menaker menyebut beberapa bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan antara BLK dan Industri.
Bentuk kolaborasi tersebut yaitu 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.
Dia menambahkan pihaknya menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan
besar. Hal ini untuk memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan
kualitas SDM Indonesia.
"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," ucapnya.
Menaker mencontohkan 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 seperti
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi tour guide untuk mengetahui
standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis.
'Taruhlah BLK Komunitas di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang ada di
Parapat, dia tidak tahu bagaimana sebaiknya melatih house-keeping yang benar. Begitu juga
kalau tidak gandeng asosiasi tour guide, bagaimana BLK Komunitas tour guide ini bisa melatih
anak-anak kita di situ tentang sejarahnya, bagaimana meletusnya gunung itu," terangnya.
ruf/N-3
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positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami terus mendorong
pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya
dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah
setempat
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Mereka harus mampu berjejaring
untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun informasi pasar kerjanya
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Untuk sisi cakupan, kami telah
memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan keagamaan non pemerintah
saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini menunjukkan bahwa skill
yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas tidak hanya dalam rangka
memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di
Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang berlangsung selama 2 hari, 7 sampai 8 Juni 2021 ini
bertujuan menyamakan persepsi pengelola BLK Komunitas dalam mengembangkan kualitas
pelatihan dan penyamaan standar pelatihan.

KEMNAKER GELAR REMBUK NASIONAL VOKASI DAN KEWIRAUSAHAAN BLK
KOMUNITAS DI TASIKMALAYA
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang berlangsung selama 2 hari, 7 sampai 8
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Juni 2021 ini bertujuan menyamakan persepsi pengelola BLK Komunitas dalam mengembangkan
kualitas pelatihan dan penyamaan standar pelatihan.
"Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di
lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja
atau potensi daerah setempat," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah,
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (7/6/2021).
Dalam mengembangkan pelatihan tersebut, kata Hindun, salah satu caranya adalah pengelola
BLK Komunitas harus aktif membangun relasi dengan stakeholders.
"Mereka harus mampu berjejaring untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun
informasi pasar kerjanya," katanya.
Selama ini, Kemnaker juga terus berupaya mengembangan program BLK Komunitas, baik pada
sisi kualitas maupun cakupan pelatihan. Pada sisi kualitas, saat ini program BLK Komunitas sudah
memiliki 23 kejuruan.
"Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan
keagamaan nonpemerintah saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh," jelas
Hindun.
Hindun menambahkan, dalam acara ini juga dilangsungkan pameran beberapa hasil karya dari
peserta pelatihan di BLK Komunitas. "Ini menunjukkan bahwa skill yang didapat dari pelatihan
yang dilaksanakan di BLK Komunitas tidak hanya dalam rangka memenuhi tuntutan dari dunia
industri, tapi juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru," ujarnya.
Rembuk Nasional Vokasi BLK Komunitas dan Kewirausahaan diikuti 50 peserta secara luring dan
sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan secara daring. Dalam acara ini juga akan
dilakukan Peresmian Program BLK Komunitas Tahun 2021 yang akan dibuka secara langsung
oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin.
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Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di
Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang berlangsung selama 2 hari, 7-8 Juni 2021 ini bertujuan
menyamakan persepsi pengelola BLK Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan
penyamaan standar pelatihan.

KEMENAKER GELAR REMBUK NASIONAL VOKASI DAN KEWIRAUSAHAAN BLK
KOMUNITAS DI TASIKMALAYA
TASIKMALAYA - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Acara yang berlangsung selama 2 hari, 7-8 Juni 2021 ini bertujuan menyamakan persepsi
pengelola BLK Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan penyamaan standar
pelatihan.
"Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di
lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja
atau potensi daerah setempat," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisa h
dalam keterangannya, Senin (7/6/2021).
Dalam mengembangkan pelatihan tersebut, kata Hindun, salah satu caranya adalah pengelola
BLK Komunitas harus aktif membangun relasi dengan stakeholders.
Mereka harus mampu berjejaring untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun
informasi pasar kerjanya.
Pihaknya di Kemnaker juga terus berupaya mengembangan program BLK Komunitas, baik pada
sisi kualitas maupun cakupan pelatihan.
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Pada sisi kualitas, saat ini program BLK Komunitas sudah memiliki 23 kejuruan.
"Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan
keagamaan nonpemerintah saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh," jelas
Hindun.
Hindun menambahkan, dalam acara ini juga dilangsungkan pameran beberapa hasil karya dari
peserta pelatihan di BLK Komunitas.
"Ini menunjukkan bahwa skill yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas
tidak hanya dalam rangka memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong
lahirnya wirausaha baru," ujarnya.
Rembuk Nasional Vokasi BLK Komunitas dan Kewirausahaan d iikuti 50 peserta secara luring dan
sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan secara daring.
Dalam acara ini juga akan dilakukan Peresmian Program BLK Komunitas Tahun 2021 yang akan
dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI, Maruf Amin.
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan program pelatihan lulusan Balai Latihan Kerja
(BLK) harus dapat sesuai dengan kebutuhan industri. Ida mengatakan lulusan BLK harus memiliki
kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja agar mereka mampu terserap industri dan
punya kemampuan memadai.

MENAKER TEGASKAN LULUSAN BLK HARUS SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
INDUSTRI
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan program pelatihan lulusan Balai
Latihan Kerja (BLK) harus dapat sesuai dengan kebutuhan industri.
Ida mengatakan lulusan BLK harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
agar mereka mampu terserap industri dan punya kemampuan memadai.
Ida juga mendorong pengelola BLK Komunitas bisa memanfaatkan segala sumber daya untuk
mendukung program BLK, termasuk merangkul para pemangku kepentingan dari semua
kalangan.
"Jadi, jangan sampai BLK mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan pendiriannya setelah tidak
mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya, Senin (7/6/2021).
Kemenaker akan menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang
dilaksanakan pada saat ini.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengadakan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan
BLK Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya yang dibuka oleh Wakil Presiden
Ma'ruf Amin.
"Ini bentuk komitmen Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia melalui
pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas," jelasnya.
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Ringkasan
Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin dan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
(Gus AMI) dijadwalkan membuka Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas
di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa, 8 Juni 2021. Kegiatan ini juga dihadiri
langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. "Ini bentuk komitmen
Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia melalui pelatihan yang
diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas," kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan
resminya, Senin (7/6/2021).

DONGKRAK KOMPETENSI SDM, REMBUKNAS BLK KOMUNITAS DIBUKA WAPRES
DAN WAKIL KETUA DPR
Dongkrak Kompetensi SDM, Rembuknas BLK Komunitas Dibuka Wapres dan Wakil Ketua DPR
Anto Kurniawan Senin, 07 Juni 2021 - 18:48 WIB loading.
Menaker Ida Fauziyah menerangkan, Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK
Komunitas bentuk komitmen Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia melalui
pelatihan. Foto/Dok JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin dan Wakil Ketua DPR
RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) dijadwalkan membuka Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan BLK Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa, 8 Juni 2021.
Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
"Ini bentuk komitmen Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia melalui
pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas," kata Menaker Ida Fauziyah dalam
keterangan resminya, Senin (7/6/2021).
Menaker juga berpesan tentang pentingnya mutu program pelatihan ini. Lulusan harus memiliki
kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja agar mereka mampu terserap industri dan
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punya kemampuan memadai. Di sisi lain, untuk menjamin manfaat serta keberlangsungan BLK
di masing-masing daerah.
Ida juga mendorong pengelola BLK Komunitas bisa memanfaatkan segala sumber daya untuk
mendukung program BLK, termasuk merangkul para pemangku kepentingan dari semua
kalangan.
"Jadi, jangan sampai BLK mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan pendiriannya setelah tidak
mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
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.
"Kehadiran BLK Komunitas memang dibutuhkan, apalagi di masa pandemi seperti ini," katanya.
Sementara itu, 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.
"Alhamdulillah banyak menghasilkan SDM yang kompeten. Segmentasi usia produktif yang
mengikuti pelatihan juga memberi banyak kesempatan para peserta untuk memilih ingin menjadi
apa setelah ikut program ini," katanya. (akr).
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pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Terutama
dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah
setempat
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Mereka harus mampu berjejaring
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saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini menunjukkan bahwa skill
yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas tidak hanya dalam rangka
memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (7/6/2021). Acara yang berlangsung selama
dua hari hingga 8 Juni 2021 ini bertujuan menyamakan persepsi pengelola Balai Latihan Kerja
(BLK) Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan penyamaan standar pelatihan.
"Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di
lembaganya. Terutama dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja
atau potensi daerah setempat," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah melalui
keterangan tertulis.
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KEMNAKER GELAR REMBUK NASIONAL VOKASI DAN KEWIRAUSAHAAN BLK
KOMUNITAS DI TASIKMALAYA
Kemnaker Gelar Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas di Tasikmalaya Aris
Kurniawan Senin, 07 Juni 2021 - 20:07 WIB loading.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (7/6/2021). Acara berlangsung 2 hari
TASIKMALAYA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Rembuk Nasional Vokasi
dan Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (7/6/2021). Acara yang berlangsung
selama dua hari hingga 8 Juni 2021 ini bertujuan menyamakan persepsi pengelola Balai Latihan
Kerja (BLK) Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan penyamaan standar
pelatihan.
"Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di
lembaganya. Terutama dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja
atau potensi daerah setempat," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah melalui
keterangan tertulis.
Dalam mengembangkan pelatihan tersebut, kata Hindun, salah satu caranya adalah pengelola
BLK Komunitas harus aktif membangun relasi dengan stakeholders. "Mereka harus mampu
berjejaring untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun informasi pasar kerjanya,"
katanya.
Selama ini, Kemnaker juga terus berupaya mengembangan program BLK Komunitas, baik pada
sisi kualitas maupun cakupan pelatihan. Pada sisi kualitas, saat ini program BLK Komunitas sudah
memiliki 23 kejuruan. "Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang
awalnya lembaga pendidikan keagamaan nonpemerintah saja, kini sudah melibatkan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh," ujar Hindun.
Dia menuturkan, dalam acara ini juga dilangsungkan pameran beberapa hasil karya dari peserta
pelatihan di BLK Komunitas. "Ini menunjukkan bahwa skill yang didapat dari pelatihan yang
dilaksanakan di BLK Komunitas tidak hanya dalam rangka memenuhi tuntutan dari dunia industri,
tapi juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru," ujarnya.
Rembuk Nasional Vokasi BLK Komunitas dan Kewirausahaan diikuti 50 peserta secara luring dan
sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan secara daring. Dalam kesempatan yang
sama akan dilakukan peresmian Program BLK Komunitas 2021 yang akan dibuka secara langsung
oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
CM (ars).
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positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami terus mendorong
pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya
dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah
setempat
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Mereka harus mampu berjejaring
untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun informasi pasar kerjanya
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Untuk sisi cakupan, kami telah
memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan keagamaan non pemerintah
saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini menunjukkan bahwa skill
yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas tidak hanya dalam rangka
memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara tersebut untuk menyamakan persepsi
pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan
penyamaan standar pelatihan. "Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk
mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara
pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah setempat," kata Staf Khusus
Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah dalam keterangan resminya, Senin (7/6/2021).
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KEMNAKER GELAR REMBUK NASIONAL VOKASI DAN KEWIRAUSAHAAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara tersebut untuk menyamakan persepsi
pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan
penyamaan standar pelatihan.
"Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di
lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja
atau potensi daerah setempat," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah dalam
keterangan resminya, Senin (7/6/2021).
Dalam mengembangkan pelatihan tersebut, kata Hindun, salah satu caranya adalah pengelola
BLK Komunitas harus aktif membangun relasi dengan para pemangku kepentingan.
"Mereka harus mampu berjejaring untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun
informasi pasar kerjanya," katanya.
Diketahui, Kemnaker juga berupaya mengembangkan program BLK Komunitas baik pada sisi
kualitas maupun cakupan pelatihan. Adapun, saat ini program BLK Komunitas sudah memiliki 23
kejuruan.
"Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan
keagamaan non pemerintah saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh," jelas
Hindun.
Hindun menambahkan, dalam acara ini juga digelar pameran beberapa hasil karya dari peserta
pelatihan di BLK Komunitas.
"Ini menunjukkan bahwa skill yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas
tidak hanya dalam rangka memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong
lahirnya wirausaha baru," ujarnya.
Sebagai informasi, Rembuk Nasional Vokasi BLK Komunitas dan Kewirausahaan diikuti 50 peserta
secara luring dan sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan secara daring. Dalam
acara ini juga dilakukan Peresmian Program BLK Komunitas Tahun 2021 yang akan dibuka secara
langsung oleh Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin.
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positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami terus mendorong
pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya
dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah
setempat
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Mereka harus mampu berjejaring
untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun informasi pasar kerjanya
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Untuk sisi cakupan, kami telah
memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan keagamaan non pemerintah
saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini menunjukkan bahwa skill
yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas tidak hanya dalam rangka
memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara tersebut untuk menyamakan persepsi
pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan
penyamaan standar pelatihan. "Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk
mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara
pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah setempat," kata Staf Khusus
Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah dalam keterangan resminya, Senin (7/6/2021).
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KEMNAKER GELAR REMBUKA NASIONAL VOKASI DAN KEWIRAUSAHAAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara tersebut untuk menyamakan persepsi
pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan
penyamaan standar pelatihan.
"Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di
lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja
atau potensi daerah setempat," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah dalam
keterangan resminya, Senin (7/6/2021).
Dalam mengembangkan pelatihan tersebut, kata Hindun, salah satu caranya adalah pengelola
BLK Komunitas harus aktif membangun relasi dengan para pemangku kepentingan.
"Mereka harus mampu berjejaring untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun
informasi pasar kerjanya," katanya.
Diketahui, Kemnaker juga berupaya mengembangkan program BLK Komunitas baik pada sisi
kualitas maupun cakupan pelatihan. Adapun, saat ini program BLK Komunitas sudah memiliki 23
kejuruan.
"Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan
keagamaan non pemerintah saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh," jelas
Hindun.
Hindun menambahkan, dalam acara ini juga digelar pameran beberapa hasil karya dari peserta
pelatihan di BLK Komunitas.
"Ini menunjukkan bahwa skill yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas
tidak hanya dalam rangka memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong
lahirnya wirausaha baru," ujarnya.
Sebagai informasi, Rembuk Nasional Vokasi BLK Komunitas dan Kewirausahaan diikuti 50 peserta
secara luring dan sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan secara daring. Dalam
acara ini juga dilakukan Peresmian Program BLK Komunitas Tahun 2021 yang akan dibuka secara
langsung oleh Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin.
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Ringkasan
Wakil Bupati Sidoarjo meminta kepada 50 perusahaan yang menjadi peserta Bimtek
mendapatkan kesempatan program pemagangan dalam negeri, yang bertujuan memberi
kesempatan membuka lapangan kerja baru kepada kepada korban PHK maupun fresh
graduate/lulusan baru. Selain itu, program magang dalam negeri memberikan peluang bagi para
pekerja yang ingin meningkatkan skil atau keahliannya, untuk bisa magang di luar perusahaan
tempatnya bekerja.

WABUP SIDOARJO MINTA FASILITASI PROGRAM MAGANG DALAM NEGERI
Wakil Bupati Sidoarjo Subandi dan Petugas Disnaker memberikan semangat kepada para peserta
Bimtek. [achmad suprayogi/bhirawa] Sidoarjo, Wakil Bupati Sidoarjo meminta kepada 50
perusahaan yang menjadi peserta Bimtek mendapatkan kesempatan program pemagangan
dalam negeri, yang bertujuan memberi kesempatan membuka lapangan kerja baru kepada
kepada korban PHK maupun fresh graduate/lulusan baru. Selain itu, program magang dalam
negeri memberikan peluang bagi para pekerja yang ingin meningkatkan skil atau keahliannya,
untuk bisa magang di luar perusahaan tempatnya bekerja.
Itulah permintaan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka Bimtek Pemagangan Dalam
Negeri 2021. Program yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
tersebut melibatkan 50 perusahaan,pada Senin (7/6) kemarin. Mereka diminta Wakil Bupati
Sidoarjo Subandi agar memberikan kesempatan kepada peserta magang dalam negeri.
"Tentunya sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang diminta oleh perusahaan tersebut," pinta
Subandi.
Menurut Wabup Subandi, program ini memberikan peluang lebar kepada masyarakat Sidoarjo
untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya bagi korban PHK. Karena tujuan utama program ini
adalah untuk mengurangi angka pengangguran akibat pandemi Covid-19. "Program
pemagangan dalam negeri memberikan peluang bagi warga Sidoarjo untuk bisa mendapatkan
pekerjaan lagi. Seperti korban PHK dan lulusan baru. Untuk itu, kami minta agar 50 perusahaan
di Sidoarjo yang ikut bimtek ini bisa memfasilitasi peserta program magang," ujar Subandi.
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Keuntungan perusahaan dengan adanya program dalam negeri adalah memberi kesempatan
manajemen perusahaan untuk merekrut karyawan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
Khususnya karyawan yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo. "Melalui program ini perusahaan
bisa mengutamakan warga Sidoarjo sendiri untuk direkrut. Karena sumber daya Manusia warga
Sidoarjo sudah banyak yang memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan oleh
perusahaan," terang Subandi.
"Karena komitmen kami yaitu mempercepat merealisasikan program membuka seratus ribu
lapangan kerja baru," tandasnya.[ach].
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Ringkasan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong penyandang
disabilitas memiliki kesempatan lebih luas untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN sesuai
kemampuan masing-masing. Sultan mengusulkan pemerintah pusat mempelopori bagaimana
difabel ditempatkan sebagai abdi negara berdasarkan kompetensinya.

SULTAN HAMENGKU BUWONO X MENDORONG PENYANDANG DISABILITAS DAPAT
AKSES JADI ASN
TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono
X mendorong penyandang disabilitas memiliki kesempatan lebih luas untuk menjadi aparatur
sipil negara atau ASN sesuai kemampuan masing-masing. Sultan mengusulkan pemerintah pusat
mempelopori bagaimana difabel ditempatkan sebagai abdi negara berdasarkan kompetensinya.
"Harapan saya, jika pemerintah mempelopori penyandang disabilitas ini sebagai aparatur sipil
negara, bisa menjadi contoh bagi perusahaan swasta," kata Sultan Hamengku Buwono X pada
Senin, 7 Juni 2021. "Kalau pemerintah tidak mau, bagaimana swasta akan mau?" Sultan
menuturkan, untuk merekrut penyandang disibilitas sebagai aparatur sipil negara atau ASN,
tetap harus melihat kondisi faktual di lapangan. Misalkan dengan menyesuaikan posisi yang tepat
bagi mereka.
"Jadi diidentifkasi. Kan klasifikasi setiap bidang pekerjaan juga berbeda-beda, lalu profesi dan
aktivitas apa yang cocok untuk penyandang disabilitas," kata Sultan. Setiap pemerintah daerah,
menurut dia, pasti punya dinas sosial juga dinas ketenagakerjaan yang bisa berfokus
memberikan pendidikan dan pelatihan bagi difabel agar lebih siap di dunia kerja.
Di wilayah DI Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X melanjutkan, sudah ada peraturan
tentang penyandang disabilitas. Bahkan di tingkat provinsi sampai kabupaten/kota sudah ada
komite disabilitas.
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Komite disabilitas di DI Yogyakarta telah beroperasi sejak lima tahun lalu. Anggotanya adalah
para penyandang disabilitas, lengkap dengan susunan kepengurusannya. Sementara sat ini
pemerintah pusat baru akan membentuk Komite Nasional Disabilitas.
Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia mengharapkan dukungan untuk Komisi
Nasional Disabilitas yang akan dibentuk dalam waktu dekat. Ini adalah amanah Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2020 tentang Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas atau KND.
"Kami berharap ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya
terkait kebijakan bagi penyandang disabilitas agar dapat diimplementasikan dengan tepat dan
dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas," kata Angkie Yudistia saat berkunjung ke
Yogyakarta pada Senin, 7 Juni 2021.
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neutral - Tito Hartono (Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Madiun) Kami menyerahkan kartu
simbolis kepada peserta sebagai bentuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari
BPJAMSOSTEK kepada peserta magang. Bentuknya kami hadir memberikan perlindungan
positive - Tito Hartono (Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Madiun) Peserta magang harus
dan wajib diberikan perlindungan karena mereka walaupun kegiatan yang dilakukan masih dalam
proses magang, tapi tetap merupakan pekerja yang melakukan kegiatan di area kerja yang
pastinya memiliki risiko kerja, wajib diberikan perlindungan

Ringkasan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Banjarmasin memberi
perlindungan kepada 250 peserta magang pada kegiatan pemagangan dalam negeri berbasis
penggunaan anggaran tahun 2021. Penyerahan kartu perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan untuk peserta magang tersebut secara simbolis dilakukan langsung Kepala
Kantor BPJAMSOSTEK Banjarmasin, Tito Hartono di Hotel Royal Jelita Banjarmasin, Senin.

BPJAMSOSTEK BANJARMASIN BERI PERLINDUNGAN 250 PESERTA MAGANG
Banjarmasin - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
Banjarmasin memberi perlindungan kepada 250 peserta magang pada kegiatan pemagangan
dalam negeri berbasis penggunaan anggaran tahun 2021.
Penyerahan kartu perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk peserta magang tersebut
secara simbolis dilakukan langsung Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Banjarmasin, Tito Hartono di
Hotel Royal Jelita Banjarmasin, Senin.
Acara ini diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel bersama Forum
Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Kalsel.
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Disaksikan langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel H. Siswansyah, para
peserta magang tersebut mendapat dua program perlindungan BPJAMSOSTEK, yakni, program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM).
"Kami menyerahkan kartu simbolis kepada peserta sebagai bentuk perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dari BPJAMSOSTEK kepada peserta magang. Bentuknya kami hadir
memberikan perlindungan," ucap Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Banjarmasin Tito Hartono.
Dia menambahkan, sesuai dengan pesan yang sering disampaikan Direktur Utama dan Jajaran
Direksi bahwa BPJAMSOSTEK harus hadir untuk masyarakat.
"Peserta magang harus dan wajib diberikan perlindungan karena mereka walaupun kegiatan
yang dilakukan masih dalam proses magang, tapi tetap merupakan pekerja yang melakukan
kegiatan di area kerja yang pastinya memiliki risiko kerja, wajib diberikan perlindungan," pungkas
Tito.
Sebanyak 250 peserta magang yang mengikuti kegiatan pemagangan dalam negeri berbasis
penggunaan anggaran tahun 2021 dinyatakan akan ditempatkan pada 23 perusahaan di Kalsel.
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positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami terus mendorong
pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya
dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah
setempat
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Mereka harus mampu berjejaring
untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun informasi pasar kerjanya
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Untuk sisi cakupan, kami telah
memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan keagamaan nonpemerintah
saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini menunjukkan bahwa skill
yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas tidak hanya dalam rangka
memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di
Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang berlangsung 7 hingga 8 Juni 2021 ini bertujuan
menyamakan persepsi pengelola BLK Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan
penyamaan standar pelatihan. "Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk
mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara
pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah setempat," kata Staf Khusus
Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (7/6).
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KEMNAKER GELAR REMBUK NASIONAL VOKASI DAN KEWIRAUSAHAAN BLK
KOMUNITAS DI TASIKMALAYA
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di
Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang berlangsung 7 hingga 8 Juni 2021 ini bertujuan
menyamakan persepsi pengelola BLK Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan
penyamaan standar pelatihan.
"Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di
lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja
atau potensi daerah setempat," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah,
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (7/6).
Dalam mengembangkan pelatihan tersebut, kata Hindun, salah satu caranya adalah pengelola
BLK Komunitas harus aktif membangun relasi dengan stakeholders.
"Mereka harus mampu berjejaring untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun
informasi pasar kerjanya," katanya.
Selama ini, Kemnaker juga terus berupaya mengembangan program BLK Komunitas, baik pada
sisi kualitas maupun cakupan pelatihan. Pada sisi kualitas, saat ini program BLK Komunitas sudah
memiliki 23 kejuruan.
"Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan
keagamaan nonpemerintah saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh," jelas
Hindun.
Hindun menambahkan, dalam acara ini juga dilangsungkan pameran beberapa hasil karya dari
peserta pelatihan di BLK Komunitas.
"Ini menunjukkan bahwa skill yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas
tidak hanya dalam rangka memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong
lahirnya wirausaha baru," ujarnya.
Rembuk Nasional Vokasi BLK Komunitas dan Kewirausahaan diikuti 50 peserta secara luring dan
sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan secara daring. Dalam acara ini juga akan
dilakukan Peresmian Program BLK Komunitas Tahun 2021 yang akan dibuka secara langsung
oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin. [hrs].

45

Judul

Besok Di Tasik, Wapres Dan Muhaimin Dijadwalkan Buka Rembuknas
BLK Komunitas

Nama Media

rmol.id

Newstrend
Halaman/URL

Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan
https://rmol.id/read/2021/06/07/491116/besok-di-tasik-wapres-danmuhaimin-dijadwalkan-buka-rembuknas-blk-komunitas

Jurnalis

redaksi

Tanggal

2021-06-07 19:20:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini bentuk komitmen Kemnaker untuk
meningkatkan kompetensi SDM Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan
BLK Komunitas
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, jangan sampai BLK mangkrak atau
berubah fungsi dari tujuan pendiriannya setelah tidak mendapatkan paket pelatihan dari
Kementerian Ketenagakerjaan
positive - Ahmad Maftuchan (Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Analisis Kebijakan Publik The
Prakarsa) Kehadiran BLK Komunitas memang dibutuhkan, apalagi di masa pandemi seperti ini
neutral - Hendro Wibowo (Pimpinan BLK Komunitas Attaubah, Pondok Pesantren Kaum,
Karawang) Alhamdulillah banyak menghasilkan SDM yang kompeten. Segmentasi usia produktif
yang mengikuti pelatihan juga memberi banyak kesempatan para peserta untuk memilih ingin
menjadi apa setelah ikut program ini

Ringkasan
Wakil Presiden Maruf Amin dan Wakil Ketua DPR A. Muhaimin Iskandar dijadwalkan membuka
Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya, Selasa (8/6). Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah. "Ini bentuk komitmen Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia
melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas," kata Menaker Ida Fauziyah
dalam keterangannya, Senin (7/6).
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BESOK DI TASIK, WAPRES DAN MUHAIMIN DIJADWALKAN BUKA REMBUKNAS BLK
KOMUNITAS
Besok Di Tasik, Wapres Dan Muhaimin Dijadwalkan Buka Rembuknas BLK Komunitas Laporan:
Faisal Aristama Senin, 07 Juni 2021, 19:00 WIB Wakil Presiden Maruf Amin dan Wakil Ketua DPR
A. Muhaimin Iskandar dalam sebuah kesempatan/Net Wakil Presiden Maruf Amin dan Wakil
Ketua DPR A. Muhaimin Iskandar dijadwalkan membuka Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan BLK Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa (8/6).
Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
"Ini bentuk komitmen Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia melalui
pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas," kata Menaker Ida Fauziyah dalam
keterangannya, Senin (7/6).
Menaker juga berpesan tentang pentingnya mutu program pelatihan ini. Lulusan harus memiliki
kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja agar mereka mampu terserap industri dan
punya kemampuan memadai. Di sisi lain, untuk menjamin manfaat serta keberlangsungan BLK
di masing-masing daerah.
Dia mendorong pengelola BLK Komunitas bisa memanfaatkan segala sumber daya untuk
mendukung program BLK, termasuk merangkul para pemangku kepentingan dari semua
kalangan.
"Jadi, jangan sampai BLK mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan pendiriannya setelah tidak
mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida.
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.
"Kehadiran BLK Komunitas memang dibutuhkan, apalagi di masa pandemi seperti ini," katanya.
Apresiasi KSPI, Kemnaker Sukses Jembatani Penyelesaian Sengketa Indomaret Vs Pekerja
Sementara itu, 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.
"Alhamdulillah banyak menghasilkan SDM yang kompeten. Segmentasi usia produktif yang
mengikuti pelatihan juga memberi banyak kesempatan para peserta untuk memilih ingin menjadi
apa setelah ikut program ini," ucapnya.
EDITOR: RUSLAN TAMBAKTag: KEMNAKER MARUF AMIN MUHAIMIN ISKANDAR BLK
KOMUNITAS.
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positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami terus mendorong
pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya
dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah
setempat
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Mereka harus mampu berjejaring
untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun informasi pasar kerjanya
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Untuk sisi cakupan, kami telah
memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan keagamaan nonpemerintah
saja, kini sudah melibatkan serikat pekerja/serikat buruh

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di
Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 sampai 8 Juni 2021 untuk menyamakan persepsi pengelola BLK
Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan penyamaan standar pelatihan. "Kami
terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di
lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja
atau potensi daerah setempat," ujar Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, Senin
(7/6).

KEMENAKER GELAR REMBUK NASIONAL UNTUK TINGKATKAN KUALITAS BLK
KOMUNITAS
Kemenaker Gelar Rembuk Nasional Untuk Tingkatkan Kualitas BLK Komunitas Laporan: Diki
Trianto Senin, 07 Juni 2021, 18:16 WIB Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah/Ist
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Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di
Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 sampai 8 Juni 2021 untuk menyamakan persepsi pengelola BLK
Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan penyamaan standar pelatihan.
"Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di
lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja
atau potensi daerah setempat," ujar Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, Senin
(7/6).
Dalam pelatihan tersebut, pengelola BLK Komunitas dituntut aktif dalam membangun relasi
dengan stakeholders.
"Mereka harus mampu berjejaring untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun
informasi pasar kerjanya," jelasnya.
Kemenaker juga terus berupaya mengembangan program BLK Komunitas, baik pada sisi kualitas
maupun cakupan pelatihan. Pada sisi kualitas, saat ini program BLK Komunitas sudah memiliki
23 kejuruan.
"Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan
keagamaan nonpemerintah saja, kini sudah melibatkan serikat pekerja/serikat buruh," jelas
Hindun.
Wujudkan SDM Kompeten, Kemenaker Tingkatkan Mutu BLK Komunitas Rembuk Nasional Vokasi
dan Kewirausahaan turut dilangsungkan pameran beberapa hasil karya dari peserta pelatihan di
BLK Komunitas. Kegiatan ini diikuti 50 peserta secara luring dan sebanyak 964 perwakilan
lembaga penerima bantuan secara daring.
Dalam acara ini juga akan dilakukan Peresmian Program BLK Komunitas Tahun 2021 yang akan
dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin.
EDITOR: DIKI TRIANTOTag: KEMENAKER BLK KOMUNITAS.
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positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami terus mendorong
pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Mereka harus mampu berjejaring
untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun informasi pasar kerjanya
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Untuk sisi cakupan, kami telah
memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan keagamaan nonpemerintah
saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini menunjukkan bahwa skill
yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas tidak hanya dalam rangka
memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di
Tasikmalaya, Jawa Barat. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah mengatakan
acara yang berlangsung pada 7-8 Juni 2021 ini bertujuan menyamakan persepsi pengelola BLK
Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan standar pelatihan.

BIDIK PENGEMBANGAN SDM, KEMNAKER GELAR REMBUK NASIONAL VOKASI DAN
KEWIRAUSAHAAN BLK KOMUNITAS
TASIKMALAYA - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat.
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Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah mengatakan acara yang berlangsung pada
7-8 Juni 2021 ini bertujuan menyamakan persepsi pengelola BLK Komunitas dalam
mengembangkan kualitas pelatihan dan standar pelatihan.
"Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di
lembaganya," kata melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (7/6).
Hindun menyebut pengembangan lembaga salah satu cara dilakukan melalui keaktivan pengelola
BLK Komunitas untuk membangun relasi dengan stakeholders.
"Mereka harus mampu berjejaring untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun
informasi pasar kerjanya," katanya.
Selama ini, Kemnaker juga terus berupaya mengembangan program BLK Komunitas, baik pada
sisi kualitas maupun cakupan pelatihan. Pada sisi kualitas, saat ini program BLK Komunitas sudah
memiliki 23 kejuruan.
"Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan
keagamaan nonpemerintah saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh," jelas
Hindun.
Hindun menambahkan dalam acara ini juga dilangsungkan pameran beberapa hasil karya dari
peserta pelatihan di BLK Komunitas.
"Ini menunjukkan bahwa skill yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas
tidak hanya dalam rangka memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong
lahirnya wirausaha baru," ujarnya.
Rembuk Nasional Vokasi BLK Komunitas dan Kewirausahaan d iikuti 50 peserta secara luring dan
sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan secara daring. Dalam acara ini juga akan
dilakukan Peresmian Program BLK Komunitas Tahun 2021 yang akan dibuka secara langsung
oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin. (jpnn)
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positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami terus mendorong
pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya
dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah
setempat
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Untuk sisi cakupan, kami telah
memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan keagamaan nonpemerintah
saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini menunjukkan bahwa skill
yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas tidak hanya dalam rangka
memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggelar Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang berlangsung selama 2 hari (7-8 Juni
2021) ini bertujuan menyamakan persepsi pengelola BLK Komunitas dalam mengembangkan
kualitas pelatihan dan penyamaan standar pelatihan. "Kami terus mendorong pengelola BLK
Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya dalam
menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah setempat,"
kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Senin (7/6/2021).

JURUS KEMNAKER GENJOT BLK AGAR SESUAI KEBUTUHAN INDUSTRI
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggelar Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang berlangsung selama 2 hari (7-8 Juni
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2021) ini bertujuan menyamakan persepsi pengelola BLK Komunitas dalam mengembangkan
kualitas pelatihan dan penyamaan standar pelatihan.
"Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di
lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja
atau potensi daerah setempat," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah,
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (7/6/2021).
Dalam mengembangkan pelatihan tersebut, menurut Hindun, salah satu caranya adalah
pengelola BLK Komunitas harus aktif membangun relasi dengan stakeholders. Para pengelola
BLK harus mampu berjejaring untuk pengembangan pelatihan, instruktur, maupun informasi
pasar kerjanya.
Selama ini Kemnaker berupaya mengembangkan program BLK Komunitas, baik pada sisi kualitas
maupun cakupan pelatihan. Pada sisi kualitas, saat ini program BLK Komunitas sudah memiliki
23 kejuruan.
"Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan
keagamaan nonpemerintah saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh," jelas
Hindun.
Hindun menambahkan, dalam acara ini juga dilangsungkan pameran beberapa hasil karya dari
peserta pelatihan di BLK Komunitas. "Ini menunjukkan bahwa skill yang didapat dari pelatihan
yang dilaksanakan di BLK Komunitas tidak hanya dalam rangka memenuhi tuntutan dari dunia
industri, tapi juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru," ujarnya.
Rembuk Nasional Vokasi BLK Komunitas dan Kewirausahaan d iikuti 50 peserta secara luring dan
sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan secara daring. Dalam acara ini juga akan
dilakukan Peresmian Program BLK Komunitas Tahun 2021 yang akan dibuka secara langsung
oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin.
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Non-Aligned Movement members must
urge the ILO to strengthen support for its members in realizing recovery from the impact of
COVID-19 on the world of work, particularly for three important issues
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) The ILO must prioritize COVID-19
vaccination for health workers and other frontline workers, as well as key and essential workers,
including seafarers in all affected countries
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) We are ready to work with Non-Aligned
Movement member countries and relevant international organizations to achieve humancentered recovery, through decent work and inclusive growth for all

Ringkasan
Indonesian Manpower Ministry's Secretary General Anwar Sanusi at a meeting of the Non-Aligned
Movement encouraged the International Labor Organization (ILO) to bolster support for member
nations to recover from the impact of COVID-19. Sanusi made the statement when the
Indonesian government, through the Ministry of Manpower, attended the Virtual Ministerial
Meeting of Non-Aligned Movement members, according to an official statement received in
Jakarta, Monday.

INDONESIA INVITES ILO TO BOLSTER SUPPORT TO RECOVER FROM COVID-19
Jakarta - Indonesian Manpower Ministry's Secretary General Anwar Sanusi at a meeting of the
Non-Aligned Movement encouraged the International Labor Organization (ILO) to bolster support
for member nations to recover from the impact of COVID-19.
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Sanusi made the statement when the Indonesian government, through the Ministry of
Manpower, attended the Virtual Ministerial Meeting of Non-Aligned Movement members,
according to an official statement received in Jakarta, Monday.
"Non-Aligned Movement members must urge the ILO to strengthen support for its members in
realizing recovery from the impact of COVID-19 on the world of work, particularly for three
important issues," according to Sanusi, representing Minister of Manpower Ida Fauziyah.
Sanusi, in a presentation, highlighted that the first area of focus is that the ILO should ensure
timely, affordable, and fair access to COVID-19 vaccination for all nations.
Sanusi believes Non-Aligned Movement members should urge the ILO to strengthen its
engagement with the WHO to realize that goal.
"The ILO must prioritize COVID-19 vaccination for health workers and other frontline workers,
as well as key and essential workers, including seafarers in all affected countries," Sanusi
remarked at the meeting attended by 120 Non-Aligned Movement member countries.
Related news: Indonesia calls on G20 to help poor countries recover from pandemic In addition,
Sanusi expressed support to the Non-Aligned Movement members' efforts to overcome the digital
gap among people within the country and between nations and mobilized increased development
cooperation, including technological and technical support for developing countries.
Another issue is developing, implementing, and adapting national human-centered response and
recovery plans at the request of member states. A special focus of support should be given to
countries, with limited capacity to implement the plan.
The meeting also discussed about the Palestinian-Israeli conflict.
Sanusi stressed that gross and repeated violations of the international law committed by Israel
through occupation and continued aggression in the Palestinian territories have significantly
impacted the socio-economic, labor, and employment conditions in Palestine.
According to the Manpower Ministry's secretary general, as a member of the Non-Aligned
Movement, both the government and Indonesian people have contributed to providing assistance
to the Palestinian people, both at the multilateral and bilateral levels.
"We are ready to work with Non-Aligned Movement member countries and relevant international
organizations to achieve human-centered recovery, through decent work and inclusive growth
for all," Sanusi stated.
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Ringkasan
Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan selama 2
tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab disebut BPJAMSOSTEK masih dapat
membukukan kinerja yang sangat baik. Hal ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan
Pengelolaan Program (LK-LPP) yang secara resmi diumumkan pada hari ini, Senin (31/5) di Plaza
BPJAMSOSTEK. Kegiatan dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK.

AUDIT BPJAMSOSTEK TAHUN 2020 NYATAKAN LIKUIDITAS SEHAT DAN HASIL
INVESTASI POSITIF
Jakarta, Di tengah tantangan perekonomian dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan
selama 2 tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab disebut BPJAMSOSTEK masih dapat
membukukan kinerja yang sangat baik. Hal ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan
Pengelolaan Program (LK-LPP) yang secara resmi diumumkan pada hari ini, Senin (31/5) di Plaza
BPJAMSOSTEK. Kegiatan dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK.
Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun
Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).
Sementara Laporan Pengelolaan Program (LPP) JHT, JP, JKK, dan JKM 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.
"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.
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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%.
Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22%, sebagai dampak dari
pandemi Covid-19, dan adanya kebijakan Relaksasi Iuran dengan potongan hingga 99% 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% YoY, dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42% YoY.
"Aset DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya yakni
sebesar Rp483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJAMSOSTEK sebesar Rp15,8
triliun, maka sampai dengan penghujung tahun 2020 secara total BPJAMSOSTEK mengelola aset
sebesar Rp499,58 triliun", ujar 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.
"Semua program DJS yang dikelola BPJAMSOSTEK dalam kondisi likuditas baik, terlihat dari
pembayaran klaim dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan," jelas Asep.
Selanjutnya Asep memaparkan bahwa dari pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai
Rp32,33 triliun, sehingga dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59% p.a.,
yang lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68%
p.a. Sebagai tambahan, hasil pengembangan investasi JHT di BPJAMSOSTEK tersebut tidak
dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20%.
Ditilik dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan imbal hasil investasi yang baik
tersebut, sepanjang tahun 2020 BPJAMSOSTEK telah membayarkan klaim atau pembayaran
jaminan sebesar Rp36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta. Besaran pembayaran klaim tersebut
meningkat sebesar 22,64%.
Anggoro mengatakan bahwa BPJAMSOSTEK mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan
akuntabel. Predikat WTM dari kantor akuntan independen merupakan indikasi bahwa
pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
"Sepanjang tahun, selain diawasi oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan KPK. Hal ini dilakukan sematamata untuk meyakinkan seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang sangat besar
dikelola dengan sangat baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan
hasil yang optimal", tutur Anggoro Dengan berbagai capaian ini, Anggoro merasa masih bisa dan
perlu dilakukan peningkatan di berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas layanan kepada
peserta dan akuisisi atau coverage kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif.
Kami selanjutnya lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya seperti
implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undang-undang
Cipta Kerja dan melakukan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi
Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk meningkatkan coverage kepesertaan.
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Untuk mengakses Laporan Keuangan BPJAMSOSTEK, tautan resmi dapat diakses melalui
http://bit.ly/LKBPJAMSOSTEK2020 "Terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada
stakeholder kami, seperti Kemnaker, DJSN dan Kemenkeu, serta pihak lainnya atas dukungannya
sehingga kami dapat melewati tahun 2020 dengan baik. Semoga program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang kami selenggarakan dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang
optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia," pungkas Anggoro.
Ditempat berbeda Vinca Meitasari, Kepala Cabang BPJS ketenagakerjaan Madura mengatakan
bahwa selama ini BPJS ketenagakerjaan selalu transparan kepada peserta mulai dari
iuran,manfaat dan seluruh hak peserta akan sepenuhnya diserahkan kepada peserta.
[geh].
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negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Ada oknum yang terlibat, baik yang dari internalnya
BP2MI, ada juga. Mungkin saja mereka tersinggung atas pernyataan saya ini. Dari aparat juga
ada
negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Jadi saya berharap betul, jadilah tenaga migran
yang resmi dan legal saja. Kepada pemerintah daerah harus memperhatikan ini, agar tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari
positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Jadi jangan terbayang soal jadi asisten rumah tangga
saja. Juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan. Tapi tentunya punya kemampuan, caranya
harus ikut pelatihan di BLK (Balai Latihan Kerja) dulu

Ringkasan
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani membeberkan
bahwa adanya keterlibatan oknum internal maupun eksternal terkait masih adanya tenaga kerja
migran Indonesia yang ilegal dan tidak memiliki dokumen asli. "Ada oknum yang terlibat, baik
yang dari internalnya BP2MI, ada juga. Mungkin saja mereka tersinggung atas pernyataan saya
ini. Dari aparat juga ada," ungkapannya dalam keterangan pers di Padang, Senin 7 Juni 2021.

BOBOLNYA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL, BP2MI SEBUT BANYAK
KETERLIBATAN OKNUM
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani membeberkan
bahwa adanya keterlibatan oknum internal maupun eksternal terkait masih adanya tenaga kerja
migran Indonesia yang ilegal dan tidak memiliki dokumen asli.
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"Ada oknum yang terlibat, baik yang dari internalnya BP2MI, ada juga. Mungkin saja mereka
tersinggung atas pernyataan saya ini. Dari aparat juga ada," ungkapannya dalam keterangan
pers di Padang, Senin 7 Juni 2021.
Benny menyatakan ada hal yang tidak baik bakal diterima oleh pekerja migran Indonesia bila
menjadi pekerja ilegal dan tidak memiliki dokumen yang asli. Seperti soal kasus kekerasan yang
dialami tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia.
Mulai dari soal penyiksaan, pelecehan, dan bahkan ada yang meninggal dunia, serta nekat bunuh
diri. Hal itu berkemungkinan besar terjadi bagi tenaga kerja migran Indonesia yang ilegal.
"Jadi saya berharap betul, jadilah tenaga migran yang resmi dan legal saja. Kepada pemerintah
daerah harus memperhatikan ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari,"
katanya.
Benny menyatakan bagi tenaga kerja migran Indonesia yang resmi alias legal, jelas mendapatkan
pelayanan dan perlindungan dari pemerintah Indonesia. Bahkan ditempatkan ke tempat
pekerjaan yang terbaik.
"Jadi jangan terbayang soal jadi asisten rumah tangga saja. Juga bisa bekerja di perusahaanperusahaan. Tapi tentunya punya kemampuan, caranya harus ikut pelatihan di BLK (Balai Latihan
Kerja) dulu," tegasnya.
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positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami terus mendorong
pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya
dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah
setempat
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Mereka harus mampu berjejaring
untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun informasi pasar kerjanya
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Untuk sisi cakupan, kami telah
memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan keagamaan non pemerintah
saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini menunjukkan skill yang
didapat dari pelatihan di BLK Komunitas tidak hanya memenuhi tuntutan industri, tapi juga dapat
mendorong lahirnya wirausaha baru

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di
Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang berlangsung pada 7-8 Juni 2021 ini bertujuan menyamakan
persepsi pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan dan penyamaan
standar pelatihan. "Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan
kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan
kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah setempat," kata Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan Hindun Anisah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin, 7 Juni 2021.
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KEMNAKER GELAR REMBUK NASIONAL BLK KOMUNITAS DI TASIKMALAYA
INFO NASIONAL-- Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang berlangsung pada 7-8 Juni 2021 ini
bertujuan menyamakan persepsi pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas
pelatihan dan penyamaan standar pelatihan.
"Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di
lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja
atau potensi daerah setempat," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin, 7 Juni 2021.
Salah satu cara mengembangkan pelatihan tersebut, adalah pengelola BLK Komunitas harus aktif
membangun relasi dengan stakeholders. "Mereka harus mampu berjejaring untuk
mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun informasi pasar kerjanya," katanya.
Selama ini, Kemnaker juga terus berupaya mengembangan program BLK Komunitas, baik pada
sisi kualitas maupun cakupan pelatihan. Pada sisi kualitas, saat ini program BLK Komunitas
memiliki 23 kejuruan.
"Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan
keagamaan non pemerintah saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh," ujar
Hindun.
Hindun menambahkan, dalam acara ini juga dilangsungkan pameran beberapa hasil karya dari
peserta pelatihan di BLK Komunitas. "Ini menunjukkan skill yang didapat dari pelatihan di BLK
Komunitas tidak hanya memenuhi tuntutan industri, tapi juga dapat mendorong lahirnya
wirausaha baru," katanya.
Rembuk Nasional Vokasi BLK Komunitas dan Kewirausahaan diikuti 50 peserta secara luring dan
sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan secara daring. Dalam acara ini juga akan
dilakukan Peresmian Program BLK Komunitas Tahun 2021 secara langsung oleh Wakil Presiden
RI, KH Ma'ruf Amin.(.
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Wakil Ketua DPRD Jatim Buka Pelatihan Kerja Untuk Pemuda Desa di
Pasuruan

Nama Media

detik.com

Newstrend
Halaman/URL

BLK di Jawa Timur
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/5596885/wakil-ketuadprjatim-buka-pelatihan-kerja-untuk-pemuda-desa-di-pasuruan

Jurnalis

Faiq Azmi

Tanggal

2021-06-07 18:15:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Ditjen Binalattas

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Narasumber
positive - Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim) Perlu langkah-langkah yang dapat merangsang
kreativitas dan penciptaan peluang usaha dengan bekal keterampilan
positive - Haryono (Kepala Desa Kalipucang) Kegiatan seperti ini sudah lama di tunggu-tunggu
oleh para pemuda, saya ucapkan terima kasih

Ringkasan
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad memberikan pelatihan wirausaha kepada pemuda di
Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Pelatihan ini sebagai bekal pemuda, menciptakan
perekonomian yang mandiri. "Perlu langkah-langkah yang dapat merangsang kreativitas dan
penciptaan peluang usaha dengan bekal keterampilan," ujar Anwar Sadad saat membuka
pelatihan di Kecamatan Tutur, Pasuruan, Senin (7/6/2021).

WAKIL KETUA DPRD JATIM BUKA PELATIHAN KERJA UNTUK PEMUDA DESA DI
PASURUAN
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad memberikan pelatihan wirausaha kepada pemuda di
Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Pelatihan ini sebagai bekal pemuda, menciptakan
perekonomian yang mandiri.
"Perlu langkah-langkah yang dapat merangsang kreativitas dan penciptaan peluang usaha
dengan bekal keterampilan," ujar Anwar Sadad saat membuka pelatihan di Kecamatan Tutur,
Pasuruan, Senin (7/6/2021).
Sadad menjelaskan masyarakat perlu diberikan pelatihan sebagai bekal untuk berwirausaha dan
menciptakan kemandirian ekonomi kepada masyarakat. Apalagi saat ini, kondisi perekonomian
sedang pasang surut karena pandemi COVID-19.
63

Plt Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu berharap para peserta yang didominasi para pemuda itu
bisa memaksimalkan pelatihan tersebut. Bahkan, ia sanggup memfasilitasi tindak lanjut dari
pelatihan itu, sebagai jalan dari aspirasi masyarakat.
Pelatihan yang dibuka di kantor Kepala Desa Kalipucang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan
itu juga diikuti pemuda dari Desa Ngembal dan Desa Tutur.
Kepala Desa Kalipucang Haryono pun menyambut baik kegiatan tersebut. Apalagi, di tengah
pandemi, perhatian pemerintah kepada warga sangat dibutuhkan.
"Kegiatan seperti ini sudah lama di tunggu-tunggu oleh para pemuda, saya ucapkan terima kasih"
tandasnya.
Kegiatan ini difasilitasi oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi
Jawa Timur. Kegiatan pelatihan ini berlangsung selama 21 hari.
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neutral - Rama Samtama Putra (Kapolres Karawang) Nanti kami undang juga suplier itu untuk
klarifikasi
neutral - Wawan Setiawan (Kepala DLHK Karawang) Jadi kami menganalisis, mengeluarkan
paksaan pemerintah dengan menutup sementara kegiatan pengisian ulang gas klorin

Ringkasan
Polres Karawang memeriksa enam saksi mengenai kebocoran gas klorin di Kampung Cigempol,
Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Kapolres Karawang, AKBP Rama
Samtama Putra, mengatakan kebocoran gas itu terjadi di pabrik caustic soda milik PT Pindo Deli
Pulp and Paper Mills 2.

POLISI PERIKSA ENAM SAKSI KASUS KERACUNAN GAS DI KARAWANG
Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Karawang, Cikwan Suwandi TRIBUNJABAR.ID, KARAWANGPolres Karawang memeriksa enam saksi mengenai kebocoran gas klorin di Kampung Cigempol,
Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang.
Kapolres Karawang, AKBP Rama Samtama Putra, mengatakan kebocoran gas itu terjadi di pabrik
caustic soda milik PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2.
Keenam saksi itu bertugas pada plant produksi klorin dan bagian health, security, and
environtment (HSE). Mereka ada saat terjadi kontigensi.
Rama juga mengatakan dugaan sementara polisi, kebocoran gas itu berasal dari tabung milik
suplier tabung. Hal ini berdasarkan keterangan dari perusahaan. "Nanti kami undang juga suplier
itu untuk klarifikasi," katanya.
65

Pada Kamis (3/6/2021) lalu, puluhan warga Kampung Cigempol, mengalami keracunan akibat
kebocoran gas di plant caustic soda PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang mengeluarkan sanksi penutupan
sementara perusahaan itu.
"Jadi kami menganalisis, mengeluarkan paksaan pemerintah dengan menutup sementara
kegiatan pengisian ulang gas klorin," ujar Kepala DLHK Karawang, Wawan Setiawan, ditemui
Tribun Jabar di kantornya, Sabtu (5/6/2021).
Wawan mengatakan,DLHK Karawang akan mengevaluasi secara menyeluruh pada hari ini, Senin
(7/6/2021), termasuk membahas soal sertifikasi bejan atau tabung bersama Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.

66

Judul

Menaker Dampingi Wapres Buka Rembuk BLK Komunitas di
Tasikmalaya

Nama Media

investor.id

Newstrend
Halaman/URL

Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan
https://investor.id/industry-trade/menaker-dampingi-wapres-bukarembuk-blk-komunitas-di-tasikmalaya

Jurnalis

redaksi

Tanggal

2021-06-07 18:13:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 10.000.000

News Value

Rp 30.000.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini bentuk komitmen Kemenaker untuk
meningkatkan kompetensi SDM (sumber daya manusia) Indonesia melalui pelatihan yang
diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, jangan sampai BLK mangkrak atau
berubah fungsi dari tujuan pendiriannya setelah tidak mendapatkan paket pelatihan dari
Kementerian Ketenagakerjaan
positive - Ahmad Maftuchan (Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Analisis Kebijakan Publik The
Prakarsa) Kehadiran BLK Komunitas memang dibutuhkan, apalagi di masa pandemi seperti ini
neutral - Hendro Wibowo (Pimpinan BLK Komunitas Attaubah Pondok Pesantren Kaum,
Karawang) Alhamdulillah banyak menghasilkan SDM yang kompeten. Segmentasi usia produktif
yang mengikuti pelatihan juga memberi banyak kesempatan para peserta untuk memilih ingin
menjadi apa setelah ikut program ini

Ringkasan
Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin dan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI)
dijadwalkan membuka Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas di Pondok
Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021). Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. "Ini bentuk komitmen Kemenaker untuk meningkatkan
kompetensi SDM (sumber daya manusia) Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di
BLK dan BLK Komunitas," kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan resmi, Senin (7/6).
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MENAKER DAMPINGI WAPRES BUKA REMBUK BLK KOMUNITAS DI TASIKMALAYA
JAKARTA, Investor.id - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin dan Wakil Ketua DPR RI Abdul
Muhaimin Iskandar (Gus AMI) dijadwalkan membuka Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan BLK Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).
Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
"Ini bentuk komitmen Kemenaker untuk meningkatkan kompetensi SDM (sumber daya manusia)
Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas," kata Menaker Ida
Fauziyah dalam keterangan resmi, Senin (7/6).
Menaker juga berpesan tentang pentingnya mutu program pelatihan ini. Lulusannya harus
memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja agar mereka mampu terserap industri
dan punya kemampuan memadai, serta menjamin manfaat serta keberlangsungan BLK di
masing-masing daerah.
Ida juga mendorong pengelola BLK Komunitas bisa memanfaatkan segala sumber daya untuk
mendukung program BLK, termasuk merangkul para pemangku kepentingan dari semua
kalangan.
"Jadi, jangan sampai BLK mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan pendiriannya setelah tidak
mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan," kata dia.
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.
"Kehadiran BLK Komunitas memang dibutuhkan, apalagi di masa pandemi seperti ini," kata dia.
Sementara itu, 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 kompetensi.
" Alhamdulillah banyak menghasilkan SDM yang kompeten. Segmentasi usia produktif yang
mengikuti pelatihan juga memberi banyak kesempatan para peserta untuk memilih ingin menjadi
apa setelah ikut program ini," kata dia.
Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id).
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positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami terus mendorong
pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya
dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah
setempat
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Untuk sisi cakupan, kami telah
memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan keagamaan nonpemerintah
saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
neutral - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini menunjukkan bahwa skill
yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas tidak hanya dalam rangka
memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menggelar rembuk nasional vokasi dan
kewirausahaan di Tasikmalaya Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari sejak 7-8
Juni 2021. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah menjelaskan, kegiatan ini untuk
menyamakan persepsi pengelola BLK Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan
penyamaan standar pelatihan.

TINGKATKAN KUALITAS SDM, KEMNAKER GELAR REMBUK NASIONAL VOKASI DI
TASIKMALAYA
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menggelar rembuk nasional vokasi dan
kewirausahaan di Tasikmalaya Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari sejak 7-8
Juni 2021.
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Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah menjelaskan, kegiatan ini untuk
menyamakan persepsi pengelola BLK Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan
penyamaan standar pelatihan.
"Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di
lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja
atau potensi daerah setempat," tutur Hindun dalam keterangannya pada Senin, (7/6/2021).
Menurut Hindun, para pengelola BLK Komunitas harus aktif membangun relasi dengan
stakeholder untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun informasi pasar kerjanya.
Selama ini, kata Hindun, Kemnaker juga terus berupaya mengembangkan program BLK
Komunitas, baik pada sisi kualitas maupun cakupan pelatihan. Pada sisi kualitas, saat ini program
BLK Komunitas sudah memiliki 23 kejuruan.
"Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan
keagamaan nonpemerintah saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh," jelas
Hindun.
Hindun menambahkan, dalam acara ini juga dilangsungkan pameran beberapa hasil karya dari
peserta pelatihan di BLK Komunitas.
"Ini menunjukkan bahwa skill yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas
tidak hanya dalam rangka memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong
lahirnya wirausaha baru," ujarnya.
Rembuk Nasional Vokasi BLK Komunitas dan Kewirausahaan diikuti 50 peserta secara luring dan
sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan secara daring. Dalam acara ini juga akan
dilakukan Peresmian Program BLK Komunitas Tahun 2021 yang akan dibuka secara langsung
oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin.
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positive - Sri Suhartanta (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunung
Kidul) Untuk menekan ini, Pemkab Gunung Kidul menggalakkan program padat karya dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa program padat karya yang diampu oleh masingmasing organisasi perangkat daerah (OPD) akan berjalan
positive - Sri Suhartanta (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunung
Kidul) Upaya yang dilakukan adalah melalui program-program yang menyangkut pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat, bantuan sosial, dan upaya pemberdayaan pengembangan
ekonomi masyarakat
positive - Ahsan Jihadan (Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Gunung Kidul) Kami tetap informasikan ke masyarakat mengenai lowongan
pekerjaan. Sebagai contoh penyaluran ke Batam

Ringkasan
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan program
padat karya untuk menekan angka pengangguran terbuka di wilayah ini yang mencapai 2,61
persen akibat pandemi COVID-19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Gunung Kidul Sri Suhartanta di Gunung Kidul, Senin, mengatakan sebelum adanya pandemi
COVID-19, angka pengangguran terbuka di daerah itu 1,92 persen, sedangkan selama pandemi
naik menjadi 2,61 persen.
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GUNUNG KIDUL INTENSIFKAN PADAT KARYA UNTUK TEKAN PENGANGGURAN
TERBUKA
Gunung Kidul - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
meningkatkan program padat karya untuk menekan angka pengangguran terbuka di wilayah ini
yang mencapai 2,61 persen akibat pandemi COVID-19.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunung Kidul Sri Suhartanta di
Gunung Kidul, Senin, mengatakan sebelum adanya pandemi COVID-19, angka pengangguran
terbuka di daerah itu 1,92 persen, sedangkan selama pandemi naik menjadi 2,61 persen.
"Untuk menekan ini, Pemkab Gunung Kidul menggalakkan program padat karya dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa program padat karya yang diampu oleh masingmasing organisasi perangkat daerah (OPD) akan berjalan," kata dia.
Ia mengakui pengangguran ini juga berdampak pada peningkatan kemiskinan di Gunung Kidul.
Dalam upaya menekan pengangguran, berbagai program digelontor oleh pemerintah.
Diharapkan program tersebut bermanfaat menghambat laju peningkatan kemiskinan.
"Upaya yang dilakukan adalah melalui program-program yang menyangkut pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat, bantuan sosial, dan upaya pemberdayaan pengembangan
ekonomi masyarakat," katanya.
Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gunung Kidul
Ahsan Jihadan mengatakan lowongan pekerjaan sebenarnya ada. Pemerintah tetap berupaya
melakukan penyaluran tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan di daerah dan luar daerah.
Namun demikian, penyaluran tenaga kerja ke luar negeri hingga saat ini belum ada informasi
mengenai permintaan dari negara-negara yang biasanya bekerja sama dalam penyediaan tenaga
kerja.
"Kami tetap informasikan ke masyarakat mengenai lowongan pekerjaan. Sebagai contoh
penyaluran ke Batam," katanya.
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Ringkasan
BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Majapahit dan Grobogan bersama Bupati Grobogan Sri
Sumarni menyerahkan secara simbolis santunan kematian kepada ahli waris dari sekretaris desa
yang meninggal dunia. Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama santunan kematian juga
diserahkan kepada ahli waris dari perangkat Desa Ngambakrejo, Kecamatan Tanggungharjo.

SEKDES MENINGGAL, BPJAMSOSTEK SEMARANG MAJAPAHIT SERAHKAN
SANTUNAN
Semarang - BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Majapahit dan Grobogan bersama Bupati
Grobogan Sri Sumarni menyerahkan secara simbolis santunan kematian kepada ahli waris dari
sekretaris desa yang meninggal dunia.
Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama santunan kematian juga diserahkan kepada ahli
waris dari perangkat Desa Ngambakrejo, Kecamatan Tanggungharjo.
Ahli waris yang menerima santunan kematian masing-masing Rp42 juta tersebut yakni ahli waris
dari Agus Romadhon Sekdes Sumurgede, Kecamatan Godong dan Ali Wahyudi perangkat Desa
Ngambakrejo.
Santunan kematian tersebut secara simbolis diserahkan Bupati Grobogan Sri Sumarni di ruang
kerja bupati pada Rabu, 3 Juni 2021 dan diberikan langsung kepada penerima manfaat atau ahli
waris BPJAMSOSTEK.
"Saya sangat mengapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun
belum secara menyeluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Grobogan, manfaatnya sudah
dapat dirasakan," kata Sri Sumarni.
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Untuk itu, lanjut Sri Sumarni, pihaknya akan menggalakkan kerja sama dan sosialisasi kepada
seluruh stakeholder dari yang paling bawah agar dapat memahami pentingnya jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi para pekerja.
Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Majapahit Imron Fatoni mengatakan perangkat
desa yang selama ini belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan memang sudah saatnya
diperhatikan dan mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain Imron Fatoni ikut hadir dalam penyerahan santunan kematian tersebut antara lain Kepala
Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Grobogan Purwodadi Ida Setyawati, Kepala Dispermades
Sanyoto, dan Kepala Disnakertrans setempat Achmad Haryono.
Selain penyerahan santunan kematian, dalam kesempatan tersebut Imron Fatoni juga
menyerahkan Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati Grobogan.
Imron menambahkan ke depannya, akan dilakukan sinergi antara Pemerintah Kabupaten
Grobogan dan juga BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan
khususnya bagi non-ASN dan juga perangkat desa.
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Nama Media

antaranews.com

Newstrend
Halaman/URL

Remitansi PMI
https://www.antaranews.com/berita/2197206/sumbar-dapat-rp231milliar-dari-remitansi-pekerja-migran

Jurnalis

Miko Elfisha

Tanggal

2021-06-07 17:11:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value
Kategori

Rp 52.500.000
Ditjen Binapenta

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Secara nasional remitensi dari pekerja migran ini yang
terbesar kedua setelah migas yaitu sekitar Rp159 triliun. Sebanyak Rp23,1 miliar masuk ke
Sumbar
negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Data tiga tahun terakhir, paling sedikit warga
Sumbar yang dikirim sebagai pekerja migran ke luar negeri paling sedikit 804 orang. Bahkan ada
satu tahun yang pernah 1.300 orang
negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Mereka yang tidak tercatat itu rata-rata berangkat
secara ilegal menggunakan jasa sindikat penempatan tidak berizin
negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Ini yang menjadi salah satu fokus kita yaitu
memerangi sindikat dan mafia penempatan tenaga kerja ilegal di luar negeri ini karena yang
berangkat secara ilegal itu rentan bermasalah
positive - Mahyeldi (Gubernur Sumbar) Kita akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk
memaksimalkan potensi ini

Ringkasan
Remitansi atau kiriman devisa dari pekerja migran Sumatera Barat di luar negeri diperkirakan
mencapai Rp23,1 milliar per tahun dengan estimasi besar kiriman Rp2,4 juta sebulan. "Secara
nasional remitensi dari pekerja migran ini yang terbesar kedua setelah migas yaitu sekitar Rp159
triliun. Sebanyak Rp23,1 miliar masuk ke Sumbar," kata Ketua Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Padang, Senin.
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SUMBAR DAPAT RP23,1 MILLIAR DARI REMITANSI PEKERJA MIGRAN
Remitansi atau kiriman devisa dari pekerja migran Sumatera Barat di luar negeri diperkirakan
mencapai Rp23,1 milliar per tahun dengan estimasi besar kiriman Rp2,4 juta sebulan.
"Secara nasional remitensi dari pekerja migran ini yang terbesar kedua setelah migas yaitu
sekitar Rp159 triliun. Sebanyak Rp23,1 miliar masuk ke Sumbar," kata Ketua Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Padang, Senin.
Ia mengatakan angka itu berdasarkan jumlah minimal tenaga migran asal Sumbar yang
diberangkatkan ke luar negeri selama tiga tahun terakhir dikalikan 12 bulan dikalikan estimasi
jumlah kiriman sebanyak 40 persen dari minimal pendapatan sebulan yaitu Rp2,4 juta.
"Data tiga tahun terakhir, paling sedikit warga Sumbar yang dikirim sebagai pekerja migran ke
luar negeri paling sedikit 804 orang. Bahkan ada satu tahun yang pernah 1.300 orang," katanya.
Ia mengatakan data itu diambil dari data resmi BP2MI sementara jumlah ril pekerja migran di
luar negeri itu diperkirakan bisa dua atau tiga kali lipat dari data resmi.
"Mereka yang tidak tercatat itu rata-rata berangkat secara ilegal menggunakan jasa sindikat
penempatan tidak berizin," katanya.
Menurut dia, jika semua pekerja migran asal Sumbar itu berangkat melalui jalur resmi maka
remitansi yang diterima Sumbar juga bisa meningkat tiga kali lipat atau Rp69,3 miliar setahun.
"Ini yang menjadi salah satu fokus kita yaitu memerangi sindikat dan mafia penempatan tenaga
kerja ilegal di luar negeri ini karena yang berangkat secara ilegal itu rentan bermasalah," katanya.
Kekerasan fisik, kekerasan seksual hingga perkosaan oleh majikan atau gaji yang tidak
dibayarkan menjadi permasalahan yang kerap kali dihadapi pekerja migran ilegal itu." katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam mengatakan pihaknya mendorong perlindungan maksimal
bagi pekerja migran Indonesia karena kasus-kasus kekerasan pada mereka masih kerap terjadi.
Selain itu ia juga meminta agar Balai Latihan Kerja (BLK) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
menciptakan tenaga kerja yang siap untuk pasar kerja luar negeri.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pihaknya akan semaksimal mungkin memanfaatkan
peluang kerja luar negeri tersebut.
Ia menyebut pelatihan-pelatihan sudah dilaksanakan pihak terkait dan pengiriman tenaga kerja
ke luar negeri tetap dilaksanakan.
"Kita akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memaksimalkan potensi ini," ujarnya.
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negative - @prakerja.go.id (NA) Sobat Prakerja, Mimin mau mengumumkan bahwa Gelombang
17 akan ditutup pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 pukul 23.59 WIB.
negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Sekitar 44.000 karena
hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12-16

Ringkasan
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 17 bagi 300.000 peserta akan ditutup malam ini, Senin
(7/6/2021) pukul 23.59 WIB. Segera login www.prakerja.go.id untuk mendaftar Kartu Prakerja
Gelombang 17. Anda bisa membuat akun hingga mengikuti seleksi Kartu Prakerja.

PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17 DITUTUP MALAM INI, SEGERA
LOGIN WWW.PRAKERJA.GO.ID
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 17 bagi 300.000 peserta akan ditutup malam ini, Senin
(7/6/2021) pukul 23.59 WIB. Segera login www.prakerja.go.id untuk mendaftar Kartu Prakerja
Gelombang 17. Anda bisa membuat akun hingga mengikuti seleksi Kartu Prakerja. Namun, bagi
Anda yang sudah memiliki akun, dapat langsung klik Gabung di dashboard Prakerja.
CARA DAFTAR Kartu Prakerja Gelombang 17, Kuota 44 Ribu, Login www.prakerja.go.id, Ini
Syaratnya Melalui akun resmi Instagram @prakerja.go.id telah disampaikan informasi mengenai
pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 17.
"Sobat Prakerja, Mimin mau mengumumkan bahwa Gelombang 17 akan ditutup pada hari Senin,
tanggal 7 Juni 2021 pukul 23.59 WIB." "Bagi Sobat Prakerja yang sudah memiliki akun Prakerja,
segera klik tombol "Gabung" yang ada di dashboard ya!" "Peserta yang lolos akan mendapat
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SMS pemberitahuan ke nomor yang terdaftar pada akun Prakerja milik Sobat! Pastikan nomor
tersebut aktif dan jangan mengganti nomor HP." kutipan postingan IG @prakerja.go.id, Senin
(7/6/2021).
Diketahui, kuota yang disedikan untuk program Kartu Prakerja Gelombang 17 sebanyak 44.000
peserta.
Hal tersebut disampaikan oleh Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja,
Louisa Tuhatu.
Ia mengungkapkan, kuota yang disediakan untuk Kartu Prakerja Gelombang 17 sebanyak 44
ribu orang.
Jumlah ini berdasarkan kuota peserta yang dicabut kepesertaannya dari Kartu Prakerja karena
tak kunjung membeli pelatihan.
"Sekitar 44.000 karena hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12-16,"
kata Louisa kepada Tribunnews.com.
Pendaftaran Kartu Prakerja secara online:
1. Membuat akun Prakerja - Masuk ke situs www.prakerja.go.id dan pilih menu Buat Akun.
- Masukan alamat email dan kata sandi.
- Cek email masuk dari akun Prakerja dan ikuti petunjuk untuk konfirmasi akun email.
- Setelah konfirmasi akun email berhasil, kembali ke situs Prakerja.
2. Isi data diri - Login akun Prakerja.
Anda bisa memasukkan alamat email dan kata sandi yang baru dibuat.
Nantinya, Anda diminta untuk verifikasi KTP, mengisi data diri, dan nomor HP.
- Kemudian, masukan nomor KTP, nomor Kartu Keluarga, lalu klik Lanjutkan.
- Isikan data diri lengkap sesuai formulir Kartu Prakerja.
Misalnya, mengenai nama lengkap, alamat email, alamat tempat tinggal, alamat domisili,
pendidikan, status kebekerjaan, foto KTP, dan foto selfie dengan KTP.
Kemudian, klik Lanjutkan.
- Masukkan nomor telepon.
Setelah mengisi nomor telepon, maka kode OTP yang dikirimkan melalui SMS.
Nah, ketika swafoto, pastikan foto yang kamu unggah ketika mendaftar sudah sesuai dengan
ketentuan agar akun dapat diverifikasi.
Pastikan juga seluruh wajah terlihat jelas, jangan gunakan kacamata, penutup kepala, apalagi
menggunakan masker.
3. Ikuti tes Siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar
secara online.
4. Klik "Gabung" pada Gelombang yang sedang dibuka.
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5. Nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi Gelombang melalui SMS.
Cara ikut seleksi: 1. Buka www.prakerja.go.id pada browser handphone atau komputer kamu 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 Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja: - WNI berusia 18 tahun ke atas; - Pencari kerja atau
penganggur (lulusan baru dan program PHK); - Pekerja (buruh/karyawan); - Wirausaha; - Tidak
sedang mengikuti pendidikan formal; - Bukan penerima bansos Kemensos (DTKS), BSU, BPUM,
atau sudah menjadi penerima Kartu Prakerja pada 2020; - Bukan TNI/Polri, ASN, Anggota
DPR/D, BUMN/D, dan pihak lain yang diatur dalam Permenko 11/2020.
Insentif Kartu Prakerja Penerima akan mendapatkan insentif berupa: - Bantuan pelatihan sebesar
Rp 1.000.000,00.
- Dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 2.400.000,00 yang akan diberikan sebesar Rp
600.000,00 selama 4 bulan.
- Dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp 150.000,00 yang dibayarkan sebesar Rp
50.000,00 setiap survei.
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Narasumber
negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Gelombang 17 akan
ditutup hari ini pukul 23.59 WIB. Durasi pembukaan gelombang 17 memang tidak lama karena
kuota yang tersedia hanya 44 ribu
positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Dengan penutupan
gelombang 17 maka target penyerapan 2,7 juta penerima Kartu Prakerja di Semester 1 tahun
2021 dengan dana Rp10 triliun telah terpenuhi

Ringkasan
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 akan ditutup pada malam ini dan dengan penutupan
itu maka target penyerapan 2,7 juta penerima untuk semester I telah terpenuhi, menurut
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. "Gelombang 17 akan ditutup hari ini pukul 23.59 WIB.
Durasi pembukaan gelombang 17 memang tidak lama karena kuota yang tersedia hanya 44
ribu," kata Head of Communication Manajemen Kartu Prakerja Louisa Tuhatu lewat pesan singkat
dari Jakarta, Senin.

PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17 TUTUP SENIN MALAM
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 akan ditutup pada malam ini dan dengan penutupan
itu maka target penyerapan 2,7 juta penerima untuk semester I telah terpenuhi, menurut
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.
"Gelombang 17 akan ditutup hari ini pukul 23.59 WIB. Durasi pembukaan gelombang 17
memang tidak lama karena kuota yang tersedia hanya 44 ribu," kata Head of Communication
Manajemen Kartu Prakerja Louisa Tuhatu lewat pesan singkat dari Jakarta, Senin.

80

Menurut Louisa, pembukaan gelombang 17 tidak dilakukan dalam periode yang lama karena
gelombang pendaftaran itu adalah tambahan yang dibuka untuk menyerap kepesertaan
gelombang 12 sampai 16 yang dicabut.
Kepesertaan dari gelombang 12-16 itu dicabut karena masih banyak yang tidak membeli
pelatihan dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja.
Dengan penutupan gelombang 17 pada malam nanti, kata Louisa, maka target penyerapan
peserta Kartu Prakerja untuk semester I pada 2021 yaitu 2,7 juta orang telah terpenuhi.
"Dengan penutupan gelombang 17 maka target penyerapan 2,7 juta penerima Kartu Prakerja di
Semester 1 tahun 2021 dengan dana Rp10 triliun telah terpenuhi," ujarnya.
Kartu Prakerja sendiri adalah program yang dicanangkan untuk peningkatan kemampuan.
Namun, pemerintah melakukan modifikasi selama masa pandemi COVID-19 untuk menjadi
bantuan bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Total bantuan yang akan diterima oleh peserta adalah Rp3,55 juta dengan rincian Rp600 ribu
insentif setelah pelatihan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta, bantuan biaya pelatihan
Rp1.000.000 dan insentif survei kebekerjaan Rp150.000.
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Kartu Prakerja Gelombang 17 akan Tutup Malam Ini
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Narasumber
negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Gelombang 17 akan
ditutup hari ini pukul 23.59 WIB. Durasi pembukaan gelombang 17 memang tidak lama karena
kuota yang tersedia hanya 44 ribu
positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Dengan penutupan
gelombang 17 maka target penyerapan 2,7 juta penerima Kartu Prakerja di Semester 1 tahun
2021 dengan dana Rp10 triliun telah terpenuhi

Ringkasan
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 akan ditutup pada malam ini dan dengan penutupan
itu maka target penyerapan 2,7 juta penerima untuk semester I telah terpenuhi, menurut
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. "Gelombang 17 akan ditutup hari ini pukul 23.59 WIB.
Durasi pembukaan gelombang 17 memang tidak lama karena kuota yang tersedia hanya 44
ribu," kata Head of Communication Manajemen Kartu Prakerja Louisa Tuhatu lewat pesan singkat
dari Jakarta, Senin (7/6).

KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17 AKAN TUTUP MALAM INI
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 akan ditutup pada malam ini dan dengan penutupan
itu maka target penyerapan 2,7 juta penerima untuk semester I telah terpenuhi, menurut
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.
"Gelombang 17 akan ditutup hari ini pukul 23.59 WIB. Durasi pembukaan gelombang 17
memang tidak lama karena kuota yang tersedia hanya 44 ribu," kata Head of Communication
Manajemen Kartu Prakerja Louisa Tuhatu lewat pesan singkat dari Jakarta, Senin (7/6).
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Menurut Louisa, pembukaan gelombang 17 tidak dilakukan dalam periode yang lama karena
gelombang pendaftaran itu adalah tambahan yang dibuka untuk menyerap kepesertaan
gelombang 12 sampai 16 yang dicabut.
Kepesertaan dari gelombang 12-16 itu dicabut karena masih banyak yang tidak membeli
pelatihan dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja.
Dengan penutupan gelombang 17 pada malam nanti, kata Louisa, maka target penyerapan
peserta Kartu Prakerja untuk semester I pada 2021 yaitu 2,7 juta orang telah terpenuhi.
"Dengan penutupan gelombang 17 maka target penyerapan 2,7 juta penerima Kartu Prakerja di
Semester 1 tahun 2021 dengan dana Rp10 triliun telah terpenuhi," ujarnya.
Kartu Prakerja sendiri adalah program yang dicanangkan untuk peningkatan kemampuan.
Namun, pemerintah melakukan modifikasi selama masa pandemi COVID-19 untuk menjadi
bantuan bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Total bantuan yang akan diterima oleh peserta adalah Rp3,55 juta dengan rincian Rp600 ribu
insentif setelah pelatihan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta, bantuan biaya pelatihan
Rp1.000.000 dan insentif survei kebekerjaan Rp150.000.
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Narasumber
negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Gelombang 17 akan
ditutup hari ini pukul 23.59 WIB. Durasi pembukaan gelombang 17 memang tidak lama karena
kuota yang tersedia hanya 44 ribu
positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Dengan penutupan
gelombang 17 maka target penyerapan 2,7 juta penerima Kartu Prakerja di Semester 1 tahun
2021 dengan dana Rp10 triliun telah terpenuhi

Ringkasan
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 akan ditutup pada malam ini dan dengan penutupan
itu maka target penyerapan 2,7 juta penerima untuk semester I telah terpenuhi, menurut
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. "Gelombang 17 akan ditutup hari ini pukul 23.59 WIB.
Durasi pembukaan gelombang 17 memang tidak lama karena kuota yang tersedia hanya 44
ribu," kata Head of Communication Manajemen Kartu Prakerja Louisa Tuhatu lewat pesan singkat
dari Jakarta, Senin.

PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17 TUTUP MALAM INI
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 akan ditutup pada malam ini dan dengan penutupan
itu maka target penyerapan 2,7 juta penerima untuk semester I telah terpenuhi, menurut
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.
"Gelombang 17 akan ditutup hari ini pukul 23.59 WIB. Durasi pembukaan gelombang 17
memang tidak lama karena kuota yang tersedia hanya 44 ribu," kata Head of Communication
Manajemen Kartu Prakerja Louisa Tuhatu lewat pesan singkat dari Jakarta, Senin.
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Menurut Louisa, pembukaan gelombang 17 tidak dilakukan dalam periode yang lama karena
gelombang pendaftaran itu adalah tambahan yang dibuka untuk menyerap kepesertaan
gelombang 12 sampai 16 yang dicabut.
Kepesertaan dari gelombang 12-16 itu dicabut karena masih banyak yang tidak membeli
pelatihan dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja.
Dengan penutupan gelombang 17 pada malam nanti, kata Louisa, maka target penyerapan
peserta Kartu Prakerja untuk semester I pada 2021 yaitu 2,7 juta orang telah terpenuhi.
"Dengan penutupan gelombang 17 maka target penyerapan 2,7 juta penerima Kartu Prakerja di
Semester 1 tahun 2021 dengan dana Rp10 triliun telah terpenuhi," ujarnya.
Kartu Prakerja sendiri adalah program yang dicanangkan untuk peningkatan kemampuan.
Namun, pemerintah melakukan modifikasi selama masa pandemi COVID-19 untuk menjadi
bantuan bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Total bantuan yang akan diterima oleh peserta adalah Rp3,55 juta dengan rincian Rp600 ribu
insentif setelah pelatihan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta, bantuan biaya pelatihan
Rp1.000.000 dan insentif survei kebekerjaan Rp150.000.
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negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Gelombang 17 adalah
gelombang tambahan yang dibuka untuk menyerap kepesertaan dari gelombang 12-16 yang
dicabut
negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Durasi pembukaan
gelombang 17 memang tidak lama karena kuota yang tersedia hanya 44 ribu.

Ringkasan
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja gelombang 17 akan menutup pendaftaran peserta pada
Selasa (7/6/2021) malam ini pukul 23.59 WIB. Head of Communication PMO Kartu Prakerja,
Louisa Tuhatu mengatakan, durasi pembukaan gelombang 17 memang tidak lama. Hal itu
lantaran kuota yang tersedia hanya 44 ribu peserta.

SEGERA DAFTAR, KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17 AKAN DITUTUP MALAM INI,
HANYA TERSEDIA 44 RIBU KUOTA
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja gelombang 17 akan menutup pendaftaran peserta pada
Selasa (7/6/2021) malam ini pukul 23.59 WIB.
Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu mengatakan, durasi pembukaan
gelombang 17 memang tidak lama.
Hal itu lantaran kuota yang tersedia hanya 44 ribu peserta.
"Durasi pembukaan gelombang 17 memang tidak lama karena kuota yang tersedia hanya 44
ribu." CARA DAFTAR Kartu Prakerja Gelombang 17, Login www.prakerja.go.id, Ditutup Hari Ini
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Pukul 23.59 WIB "Gelombang 17 adalah gelombang tambahan yang dibuka untuk menyerap
kepesertaan dari gelombang 12-16 yang dicabut," kata Louisa dalam keterangan yang diterima
Tribunnews.com, Senin (7/6/2021).
Louisa juga mengatakan, dengan ditutupnya pendaftaran gelombang 17, maka target
penyerapan 2,7 juta penerima Kartu Prakerja di Semester 1 tahun 2021 dengan dana 10 triliun
telah terpenuhi.
Simak cara pendaftaran Kartu Prakerja gelombang selanjutnya, berikut ini.
Pendaftaran Kartu Prakerja secara online:
1. Membuat akun Prakerja - Masuk ke situs www.prakerja.go.id dan pilih menu Buat Akun.
- Masukan alamat email dan kata sandi.
- Cek email masuk dari akun Prakerja dan ikuti petunjuk untuk konfirmasi akun email.
- Setelah konfirmasi akun email berhasil, kembali ke situs Prakerja.
2. Isi data diri - Login akun Prakerja.
Anda bisa memasukkan alamat email dan kata sandi yang baru dibuat.
Nantinya, Anda diminta untuk verifikasi KTP, mengisi data diri, dan nomor HP.
- Kemudian, masukan nomor KTP, nomor Kartu Keluarga, lalu klik Lanjutkan.
- Isikan data diri lengkap sesuai formulir Kartu Prakerja.
Misalnya, mengenai nama lengkap, alamat email, alamat tempat tinggal, alamat domisili,
pendidikan, status kebekerjaan, foto KTP, dan foto selfie dengan KTP.
Kemudian, klik Lanjutkan.
- Masukkan nomor telepon.
Setelah mengisi nomor telepon, maka kode OTP yang dikirimkan melalui SMS.
Nah, ketika swafoto, pastikan foto yang kamu unggah ketika mendaftar sudah sesuai dengan
ketentuan agar akun dapat diverifikasi.
Pastikan juga seluruh wajah terlihat jelas, jangan gunakan kacamata, penutup kepala, apalagi
menggunakan masker.
3. Ikuti tes Siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar
secara online.
4. Klik "Gabung" pada Gelombang yang sedang dibuka.
5. Nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi Gelombang melalui SMS.
Skema program Kartu Prakerja pada semester I tahun 2021: - Bantuan pelatihan sebesar Rp
1.000.000,00.
- Dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 2.400.000,00 yang akan diberikan sebesar Rp
600.000,00 selama 4 bulan.
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- Dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp 150.000,00 yang dibayarkan sebesar Rp
50.000,00 setiap survei.
Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja: - WNI berusia 18 tahun ke atas; - Pencari kerja atau
penganggur (lulusan baru dan program PHK); - Pekerja (buruh/karyawan); - Wirausaha; - Tidak
sedang mengikuti pendidikan formal; - Bukan penerima bansos Kemensos (DTKS), BSU, BPUM,
atau sudah menjadi penerima Kartu Prakerja pada 2020; - Bukan TNI/Polri, ASN, Anggota
DPR/D, BUMN/D, dan pihak lain yang diatur dalam Permenko 11/2020.
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negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Artinya ada 5,37 juta orang yang bekerja di luar negeri tetapi tidak terdata. 80 persen di
antaranya diperkirakan menjadi korban sindikat
negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Bagaimana akan melindungi jika negera tidak tahu?
positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Baiknya negara seperti itu. Meski bekerja secara ilegal di luar negeri, saat kena masalah tetap
dibantu
positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Kalau terdata, kami bisa pantau
positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) UU
ini juga mengatur dengan tegas kewenangan pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat
desa sehingga mulai dari kualitas tenaga kerja, pendampingan hingga perlindungan bisa
terlaksana dengan baik

Ringkasan
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan
sekitar 80 persen pekerja migran Indonesia (PMI) bersifat ilegal. Pasalnya, Benny menyebutkan
berdasarkan data World Bank jumlah PMI mencapai 9 juta orang. Di sisi lain data resmi BP2MI
hanya mencatat jumlah PMI hanya sekitar 3,7 juta jiwa.
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KEPALA BP2MI BEBERKAN FAKTA MENGEJUTKAN SOAL DATA PMI ILEGAL,
TERNYATA.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan
sekitar 80 persen pekerja migran Indonesia (PMI) bersifat ilegal. Pasalnya, Benny menyebutkan
berdasarkan data World Bank jumlah PMI mencapai 9 juta orang. Di sisi lain data resmi BP2MI
hanya mencatat jumlah PMI hanya sekitar 3,7 juta jiwa.
"Artinya ada 5,37 juta orang yang bekerja di luar negeri tetapi tidak terdata. 80 persen di
antaranya diperkirakan menjadi korban sindikat," kata dia usai sosialisasi Undang-Undang Nomor
18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia, di Padang, Senin (7/6).
Menurut Benny PMI ilegal tersebut bekerja menggunakan jasa sindikat dan mafia penempatan
tenaga kerja, sehingga mendapatkan perlakukan tidak adil dari pemberi kerja di luar negeri.
Peluang pelakuan tidak adil disinyalir karena PMI ilegal itu tidak bisa dilindungi karena negara
tidak mengetahui keberadaan mereka.
"Bagaimana akan melindungi jika negera tidak tahu?" katanya.
Kendati demikian, Benny menyebutkan negara tetap akan memberikan perlindungan jika
bermasalah dan mengadu ke perwakilan BP2MI di luar negeri.
"Baiknya negara seperti itu. Meski bekerja secara ilegal di luar negeri, saat kena masalah tetap
dibantu," katanya.
Oleh karena itu Benny menegaskan agar bisa terlindungi secara menyeluruh mulai dari pra
keberangkatan, bekerja di luar negeri hingga pulang kembali ke tanah air maka pekerja migran
itu harus melalui jalur resmi dan dokumen asli.
"Kalau terdata, kami bisa pantau," katanya.
Benny menyebutkan untuk menghormati PMI sebagai pahlawan devisa pemerintah pun
mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 2017.
"UU ini juga mengatur dengan tegas kewenangan pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat
desa sehingga mulai dari kualitas tenaga kerja, pendampingan hingga perlindungan bisa
terlaksana dengan baik," ujarnya. (antara/jpnn)
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Narasumber
negative - Faridah Lim (Country Manager JobStreet Indonesia) Tidak upskill atau tidak upgrade
kemampuannya, itu akan membuat mereka tidak relevan lagi dan sulit mendapat pekerjaan
negative - Faridah Lim (Country Manager JobStreet Indonesia) Setelah kami pelajari,
berdasarkan survei top 10 pekerjaan yang kandidatnya paling banyak meluangkan waktu untuk
belajar ya emang tidak jauh daru pergeseran IT juga. IT industri yang paling tinggi minat
belajarnya. Jadi kalau dari sisi pekerjaan bidang IT itu peringkat utama
positive - Faridah Lim (Country Manager JobStreet Indonesia) Karena masa pergeseraan digital
paling gampang belajar. Kemudian, urutan selanjutnya seni dan pekerja kreatif. Dari seni dan
pekerja kreatif ini paling banyak ingin meluangkan waktu belajar
positive - Faridah Lim (Country Manager JobStreet Indonesia) Metode belajar ternyata tak
banyak bergeser yaitu on the job training dan belajar mandiri. Di mana dari 2018-2020, survei
global 2 metode ini pilihan utama. Pergerseran adalah konferensi dan seminar, sekarang tak ada
lagi berpindah ke aplikasi mobile dan seluler. Ini merupakan bentuk keinginan belajar bisa
terkalahkan tetap memanfaatkan peluang yang ada
positive - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)) Dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 tentu
memberikan tekanan besar kepada sektor Ketenagakerjaan di Indonesia. Pada periode Agustus
2020 terdapat sekurang-kurangnya 29 juta penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19
negative - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)) Artinya sebanyak 9,77 juta orang menganggur
positive - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)) Karena (sistem informasi pasar kerja) salah satu
prasyarat yang harus dipenuhi. Ini sebagai bagian dari upaya reformasi pendidikan dan pelatihan
vokasi kita
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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
Country Manager JobStreet Indonesia Faridah Lim membeberkan salah satu penyebab yang
membuat pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut adalah ketidakmauan
meningkatkan kemampuan. "Tidak upskill atau tidak upgrade kemampuannya, itu akan membuat
mereka tidak relevan lagi dan sulit mendapat pekerjaan," ujar Faridah dalam diskusi online,
Jakarta, Senin (7/6). Faridah menjelaskan, survei internal perusahaan menyebut pada 2018
hingga 2020 industri teknologi informasi adalah sektor yang paling banyak belajar meningkatkan
skill. Tak heran, selama pandemi sektor ini paling banyak bertahan.

CATAT BAIK-BAIK, INI YANG BIKIN PELAMAR SULIT DAPAT PEKERJAAN
Jakarta - Country Manager JobStreet Indonesia Faridah Lim membeberkan salah satu penyebab
yang membuat pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut adalah
ketidakmauan meningkatkan kemampuan.
"Tidak upskill atau tidak upgrade kemampuannya, itu akan membuat mereka tidak relevan lagi
dan sulit mendapat pekerjaan," ujar Faridah dalam diskusi online, Jakarta, Senin (7/6).
Faridah menjelaskan, survei internal perusahaan menyebut pada 2018 hingga 2020 industri
teknologi informasi adalah sektor yang paling banyak belajar meningkatkan skill. Tak heran,
selama pandemi sektor ini paling banyak bertahan.
"Setelah kami pelajari, berdasarkan survei top 10 pekerjaan yang kandidatnya paling banyak
meluangkan waktu untuk belajar ya emang tidak jauh daru pergeseran IT juga. IT industri yang
paling tinggi minat belajarnya. Jadi kalau dari sisi pekerjaan bidang IT itu peringkat utama,"
katanya.
Dia melanjutkan, sektor selanjutnya yang memiliki minat tinggi meningkatkan kemampuan baik
melalui trening maupun belajar sendiri adalah seni dan pekerja kreatif. Dua pekerjaan ini terus
berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
"Karena masa pergeseraan digital paling gampang belajar. Kemudian, urutan selanjutnya seni
dan pekerja kreatif. Dari seni dan pekerja kreatif ini paling banyak ingin meluangkan waktu
belajar," katanya.
Sementara itu, metode belajar yang paling banyak diminati oleh pekerja dalam pengembangan
skill adalah metode on the job training dan belajar mandiri. Lalu untuk sistem belajar yang mulai
ditinggalkan selama pandemi adalah konferensi dan seminar.
"Metode belajar ternyata tak banyak bergeser yaitu on the job training dan belajar mandiri. Di
mana dari 2018-2020, survei global 2 metode ini pilihan utama. Pergerseran adalah konferensi
dan seminar, sekarang tak ada lagi berpindah ke aplikasi mobile dan seluler. Ini merupakan
bentuk keinginan belajar bisa terkalahkan tetap memanfaatkan peluang yang ada," tandas
Faridah.
Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa
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menyatakan, dampak pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu telah memberikan tekanan besar kepada
sektor Ketenagakerjaan Indonesia.
Hal ini tercermin dari tingginya jumlah usia kerja yang terdampak wabah virus corona jenis baru
itu.
"Dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 tentu memberikan tekanan besar kepada sektor
Ketenagakerjaan di Indonesia. Pada periode Agustus 2020 terdapat sekurang-kurangnya 29 juta
penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19," ungkapnya dalam acara Laporan Indonesia's
Occupational Employment Outlook 2020 (IOEO) dan Indonesia's Occupational Tasks and Skills
2020 (IndoTaSk), Selasa (25/5).
Suharso mengungkapkan, dengan 27 juta angkatan kerja yang terdampak pandemi Covid-19
turut menyumbang peningkatan angka pengangguran hingga mencapai 7,07 persen dari 138,22
juta angkatan kerja. Angka itu setara dengan 9,77 juta usia pekerja.
"Artinya sebanyak 9,77 juta orang menganggur," terangnya.
Ironisnya, tingkat pengangguran terbuka tersebut masih di dominasi oleh lulusan sekolah
menengah kejuruan (SMK). Padahal, lulusan SMK tersebut merupakan calon tenaga kerja yang
siap pakai.
Merespon tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menekankan pembangunan
sumber daya manusia (SDM) dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Di antaranya melalui
penyediaan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas.
"Karena (sistem informasi pasar kerja) salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Ini sebagai
bagian dari upaya reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi kita," bebernya.
Reporter: Sulaeman 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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positive - Louisa Tahutu (Head of Communication Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja)
Dengan penutupan gelombang 17, maka target penyerapan 2,7 juta penerima Kartu Prakerja di
semester I 2021 dengan dana Rp 10 triliun telah terpenuhi

Ringkasan
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sejak 5 Juni 2021 sudah membuka pendaftaran
peserta Kartu Prakerja gelombang 17. Untuk yang belum mendaftar, masih ada kesempatan
karena gelombang ini baru akan ditutup pada malam ini, Senin (7/6/2021) pukul 23.59 WIB.
Head of Communication Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Louisa Tahutu
menyampaikan, durasi pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke-17 17 memang
tidak lama karena kuota yang tersedia hanya sekitar 44.000.

PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17 DITUTUP MALAM INI PUKUL
23.59 WIB
Jakarta, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sejak 5 Juni 2021 sudah membuka
pendaftaran peserta Kartu Prakerja gelombang 17. Untuk yang belum mendaftar, masih ada
kesempatan karena gelombang ini baru akan ditutup pada malam ini, Senin (7/6/2021) pukul
23.59 WIB.
Head of Communication Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Louisa Tahutu
menyampaikan, durasi pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke-17 17 memang
tidak lama karena kuota yang tersedia hanya sekitar 44.000.
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Gelombang 17 adalah gelombang tambahan yang dibuka untuk menyerap kepesertaan dari
gelombang 12-16 yang dicabut karena mereka tidak membeli pelatihan dalam waktu yang sudah
ditentukan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 tahun 2020,
setiap penerima Kartu Prakerja wajib menggunakan bantuan untuk mengikuti pelatihan pertama
dalam waktu 30 hari sejak menerima Kartu Prakerja. Apabila tidak melakukan hal ini, maka
kepesertaannya akan dicabut.
"Dengan penutupan gelombang 17, maka target penyerapan 2,7 juta penerima Kartu Prakerja
di semester I 2021 dengan dana Rp 10 triliun telah terpenuhi," kata Louisa dalam pesan
singkatnya, Senin (7/6/2021).
Sebagai informasi, program Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan untuk
mengembangkan kompetensi, produktivitas, daya saing dan kewirausahaan angkatan kerja
Indonesia.
Kartu Prakerja tidak menggunakan kartu fisik, namun 16 angka unik seperti dalam kartu kredit,
yang saldonya bisa dipakai untuk membayar pelatihan.
Sasaran penerima Kartu Prakerja adalah WNI berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang
sekolah/kuliah. Pendaftaran program Kartu Prakerja dapat dilakukan melalui situs
www.prakerja.go.id.
Sumber: BeritaSatu.com.
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negative - Arie Dharmanto (Dirreskrimum Polda Kepri) Selain itu petugas juga mengamankan 2
orang pria sebagai tersangka dalam pengurusan keberangkatan korban
neutral - Arie Dharmanto (Dirreskrimum Polda Kepri) Pendapatan per bulan bekerja di Malaysia
sebesar Rp 3 juta hingga Rp 4,5 juta rupiah

Ringkasan
Polisi berhasil menggagalkan pengiriman puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, pada
Minggu (6/6/2021). PMI tersebut ditampung terlebih dahulu di Kampung Simpangan Kilometer
16 Jl. Tanjunguban, Kabupaten Bintan, sebelum diberangkatkan ke Malaysia.

PENGIRIMAN 30 PEKERJA MIGRAN ILEGAL KE MALAYSIA DIGAGALKAN DI KEPRI
SuaraRiau.id - Polisi berhasil menggagalkan pengiriman puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
ilegal, pada Minggu (6/6/2021).
PMI tersebut ditampung terlebih dahulu di Kampung Simpangan Kilometer 16 Jl. Tanjunguban,
Kabupaten Bintan, sebelum diberangkatkan ke Malaysia.
Sebanyak 30 pekerja migran tersebut kini diamankan Tim Subdit IV Ditreskrimum Polda
Kepulauan Riau ( Kepri ).
Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Arie Dharmanto mengatakan, petugas mengamankan 30
korban terdiri dari 29 orang pria dan 1 wanita asal Lombok.
"Selain itu petugas juga mengamankan 2 orang pria sebagai tersangka dalam pengurusan
keberangkatan korban," ujar Arie dikutip dari Batamnews.co.id --jaringan Suara.com, Senin
(7/6/2021).
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Kedua tersangka tersebut yakni Samsul dan Hafiz asal Tanjunguban. Modusnya, tersangka
melakukan penampungan dan pengurusan hingga keberangkatan calon PMI ke luar negeri tanpa
dilengkapi dokumen resmi.
PMI tersebut diberangkatkan melalui pelabuhan ilegal atau tikus. Para korban ditawarkan bekerja
di Malaysia sebagai tukang sayur dan sebagainya dengan iming-imingan mendapatkan gaji
besar.
"Pendapatan per bulan bekerja di Malaysia sebesar Rp 3 juta hingga Rp 4,5 juta rupiah," kata
Arie.
Selanjutnya, 30 orang PMI ilegal beserta 2 tersangka yang berhasil diamankan langsung dibawa
ke Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut.
Petugas juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 7.800.000, 3 unit
handphone, buku catatan PMI yang telah di kirim ke Malaysia, tiket boarding pass calon PMI
sejumlah 2 tiket dan surat keterangan pemeriksaan Covid-19 sebanyak 2 lembar.
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negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) 80 persen di antaranya diperkirakan menjadi korban
sindikat
positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Bagaimana akan melindungi jika negera tidak tahu?
negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Baiknya negara seperti itu. Meski bekerja secara
ilegal di luar negeri, saat kena masalah tetap dibantu
positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Kalau terdata, kita bisa pantau
neutral - Mahyeldi (Gubernur Sumbar) Negara-negara di Eropa juga negara maju di Asia seperti
Jepang dan Korea sekarang lebih banyak orang tua dibandingkan usia pekerja. Mereka
membutuhkan banyak tenaga kerja dari luar untuk merawat lansia. Ini adalah peluang. Apalagi
gajinya bisa sampai belasan bahkan puluhan juta

Ringkasan
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memperkirakan
80 persen pekerja migran ilegal Indonesia yang bekerja menggunakan jasa sindikat dan mafia
penempatan tenaga kerja, sehingga mendapatkan perlakukan tidak adil dari pemberi kerja di
luar negeri. " 80 persen di antaranya diperkirakan menjadi korban sindikat," katanya di Padang,
Senin, usai sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga
Migran Indonesia.
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KEPALA BP2MI IMBAU PEKERJA MIGRAN GUNAKAN JALUR RESMI DAN DOKUMEN
ASLI
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memperkirakan
80 persen pekerja migran ilegal Indonesia yang bekerja menggunakan jasa sindikat dan mafia
penempatan tenaga kerja, sehingga mendapatkan perlakukan tidak adil dari pemberi kerja di
luar negeri.
".80 persen di antaranya diperkirakan menjadi korban sindikat," katanya di Padang, Senin, usai
sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran
Indonesia.
Menurutnya, pekerja migran ilegal itu tidak bisa dilindungi oleh negara karena negara tidak
mengetahui keberadaan mereka. "Bagaimana akan melindungi jika negera tidak tahu?" katanya.
Meski demikian negara tetap akan memberikan perlindungan bagi pekerja migran ilegal itu jika
bermasalah dan mengadu ke perwakilan BP2MI di luar negeri.
"Baiknya negara seperti itu. Meski bekerja secara ilegal di luar negeri, saat kena masalah tetap
dibantu," katanya Benny menegaskan agar bisa terlindungi secara menyeluruh mulai dari pra
keberangkatan, bekerja di luar negeri hingga pulang kembali ke Tanah Air maka pekerja migran
itu harus melalui jalur resmi dan dokumen asli.
"Kalau terdata, kita bisa pantau," katanya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan peluang untuk bisa bekerja di luar negeri itu harus
diambil oleh daerah.
Ia mengatakan Indonesia, termasuk Sumbar, mengalami bonus demografi dengan jumlah
tenaga kerja yang banyak. Bonus demografi itu bisa menjadi bencana sosial jika tidak disalurkan
dengan baik.
Salah satu penyalurannya adalah dengan menjadi pekerja migran di luar negeri.
"Negara-negara di Eropa juga negara maju di Asia seperti Jepang dan Korea sekarang lebih
banyak orang tua dibandingkan usia pekerja. Mereka membutuhkan banyak tenaga kerja dari
luar untuk merawat lansia. Ini adalah peluang. Apalagi gajinya bisa sampai belasan bahkan
puluhan juta," katanya.
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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

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. "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, dikutip dari keterangan
resminya, Minggu (6/6/2021).

KEMENAKER SEBUT BLK KOMUNITAS HARUS BERSINERGI DENGAN INDUSTRI
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mengintruksikan kepada para pengelola Balai Latihan
Kerja (BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai potensi daerah masingmasing. 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, dikutip dari keterangan resminya,
Minggu (6/6/2021).
Ia mengatakan sinergi BLK dengan dunia industri akan menghasilkan lulusan pelatihan yang
memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap industri.
Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan 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 menjadi co-manage
lembaga pelatihan.
Menurutnya, Kemenaker akan 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.
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, bagaimana BLK Komunitas tour
guide ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana
meletusnya gunung itu," terangnya.
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) dalam mewujudkan
pemulihan dampak COVID-19 terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu penting
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) 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
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) 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
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi dalam pertemuan
Gerakan Non-Blok (GNB) mendorong agar Organisasi Perburuhan Internasional (International
Labour Organization) memperkuat dukungan kepada negara anggota untuk memulihkan dampak
COVID-19. Hal itu dia sampaikan ketika pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Tenaga Kerja
anggota GNB secara virtual, menurut keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

INDONESIA AJAK NEGARA ILO PULIHKAN DAMPAK COVID-19 UNTUK DUNIA
KERJA
Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi dalam
pertemuan Gerakan Non-Blok (GNB) mendorong agar Organisasi Perburuhan Internasional
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(International Labour Organization) memperkuat dukungan kepada negara anggota untuk
memulihkan dampak COVID-19.
Hal itu dia sampaikan ketika pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Tenaga Kerja anggota GNB secara
virtual, menurut keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.
" dalam mewujudkan pemulihan dampak COVID-19 terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga
isu penting," ujar Anwar, yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
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 itu.
"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 dalam pertemuan yang dihadiri 120 negara anggota GNB itu.
Selain itu dia mendukung upaya GNB mengatasi kesenjangan digital di antara masyarakat di
dalam negeri dan antar negara serta memobilisasi peningkatan kerja sama pembangunan
termasuk dukungan teknologi dan teknis bagi negara-negara berkembang.
Isu yang lain adalah 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.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas seputar konflik Palestina dan Israel.
Dia menegaskan 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 menambahkan, sebagai anggota GNB, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia
telah berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat multilateral
maupun bilateral.
"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," demikian Anwar.
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negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Sekitar 44.000 karena
hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12-16

Ringkasan
Berikut cara dan syarat mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 17. Pendaftaran Kartu Prakerja
Gelombang 17 sudah dibuka sejak Sabtu (5/6/2021). Melalui Instagram resmi @prakerja.go.id,
diinformasikan bahwa pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 akan segera ditutup pada hari
ini, Senin (7/6/2021) pada pukul 23.59 WIB.

SEGERA LOGIN PRAKERJA.GO.ID, PENDAFTARAN PRAKERJA GELOMBANG 17 AKAN
SEGERA DITUTUP PADA HARI INI!
Berikut cara dan syarat mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 17. Pendaftaran Kartu Prakerja
Gelombang 17 sudah dibuka sejak Sabtu (5/6/2021).
Melalui Instagram resmi @prakerja.go.id, diinformasikan bahwa pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang 17 akan segera ditutup pada hari ini, Senin (7/6/2021) pada pukul 23.59 WIB.
Maka pastikan segera menyelesaikan pendaftaran Kartu Prakerja melalui laman resmi
www.prakerja.go.id.
Menurut Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu, kuota
pendaftaran pada gelombang 17 ini hanya tersedia 44 ribu kuota saja.
Pendaftaran kali ini disediakan hanya untuk memulihkan kepesertaan yang dicabut dari
gelombang 12-16.
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"Sekitar 44.000 karena hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12-16,"
kata Louisa kepada Tribunnews.com.
Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang
ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang ter-PHK atau bagi pekerja yang membutuhkan
peningkatan kompetensi.
Syarat : 1. Warga Negara Indonesia 2. Berusia di atas 18 tahun 3. Tidak sedang sekolah atau
kuliah LOGIN www.prakerja.go.id, Daftar Kartu Prakerja Gelombang 17 dan Klik Gabung, Ini Tips
Lolos Seleksi Cara Daftar Kartu Prakerja: 1. Pertama buka laman www.prakerja.go.id 2. Jika
Anda belum memiliki akun Kartu Prakerja, klik 'buat akun' 3. Kemudian isikan alamat email,
password dan isi data-data yang diperlukan 4. Setelah menerima notifikasi via email, segera
lakukan verifikasi.
5. Kemudian setelah berhasil membuat akun, klik 'Login' 6. Kemudian setelah berhasil login,
masuk ke bagian dashboard akun dan isikan data verifikasi KTP, isi NIK, nomor KK dan tanggal
lahir kamu, lalu klik 'Berikutnya' 7. Lengkapi data diri dan unggah foto KTP Anda 8. Lakukan
verifikasi nomor handphone, lalu klik 'kirim' 9. Kemudian masukkan kode OTP yang telah
dikirimkan via SMS ke No HP kamu, dan klik 'Verifikasi' 10. Lalu isi Pernyataan Pendaftar sesuai
dengan kondisi pendaftar, kemudian klik 'Oke' Gelombang 17, Ini Cara Daftar, Kuota, dan
Besaran Insentif yang Didapat 11. Setelah itu pendaftar diminta untuk menjawab Tes Motivasi
& Kemampuan Dasar 12. Setelah berhasil mengisi tes, hasil tes akan dievaluasi 13. Kemudian
ikut seleksi Gelombang, pilih Gelombang yang kamu inginkan dan sesuaikan dengan
domisiliAnda, lalu klik 'Gabung' 14. Lalu muncul konfirmasi pilihan Gelombang, bila sudah sesuai,
klik 'Ya, Gabung' 15. Akan muncul Persetujuan Prakerja yang berisi beberapa pertanyaan,
kemudian setujui dan lanjutkan pada tahap berikutnya, pendaftar tinggal menunggu tahap
pendaftaran dievaluasi.
Pengumuman Hasil Seleksi Kartu Prakerja Pengumuman hasil seleksi akan disampaikan melalui
laman resmi Kartu Prakerja. Jika lolos seleksi gelombang, Anda akan menerima notifikasi
kelolosan melalui SMS.
Kemudian Anda juga dapat melihat nomor Kartu Prakerja dan status saldo pada dashboard akun
pendaftar.
Jika tidak lolos, Anda juga akan mendapatkan notifikasi yang bertuliskan "Kamu Belum Berhasil",
pada dasboard akun Kartu Prakerja.
Nantinya peserta yang lolos akan mendapatkan biaya pelatihan yang diberikan secara nontunai.
Bantuan/manfaat Kartu Prakerja diberikan hanya sekali karena Kartu Prakerja hanya dapat diikuti
sekali seumur hidup.
Jika lolos menjadi penerima Kartu Prakerja, maka Anda dapat langsung mmemanfaatkan
bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000.
Peserta harus memakainya untuk membeli pelatihan pertama di Platform Digital dalam waktu 30
hari setelah mendapatkan pemberitahuan penetapan sebagai penerima Kartu Prakerja dari
Manajemen Pelaksana.
Jika sudah melebihi 30hari dan Anda belum membeli pelatihan, Kartu Prakerja akan
dinonaktifkan/dicabut kepesertaannya.
Kemudian saldo bantuan pelatihan juga akan hangus dan akan dikembalikan ke Rekening Dana
Kartu Prakerja.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini bentuk komitmen Kemnaker untuk
meningkatkan kompetensi SDM (sumber daya manusia) Indonesia melalui pelatihan yang
diselenggarakan di BLK dan BLK komunitas
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, jangan sampai BLK mangkrak atau
berubah fungsi dari tujuan pendiriannya setelah tidak mendapatkan paket pelatihan dari
Kementerian Ketenagakerjaan
positive - Ahmad Maftuchan (Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Analisis Kebijakan Publik The
Prakarsa) Kehadiran BLK komunitas memang dibutuhkan, apalagi di masa pandemi seperti ini

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI)
dijadwalkan membuka Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan balai latihan kerja ( BLK )
komunitas di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa (8/5/2021). Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang akan menghadiri langsung kegiatam itu berharap
lulusan BLK komunitas bisa penuhi tuntutan dunia kerja. "Ini bentuk komitmen Kemnaker untuk
meningkatkan kompetensi SDM (sumber daya manusia) Indonesia melalui pelatihan yang
diselenggarakan di BLK dan BLK komunitas," kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan
resminya, Senin (7/6/2021).
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KOMPETENSI LULUSAN BLK KOMUNITAS DIHARAPKAN PENUHI KEBUTUHAN
DUNIA KERJA
Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI)
dijadwalkan membuka Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan balai latihan kerja ( BLK )
komunitas di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa (8/5/2021).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang akan menghadiri langsung kegiatam itu
berharap lulusan BLK komunitas bisa penuhi tuntutan dunia kerja. "Ini bentuk komitmen
Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi SDM (sumber daya manusia) Indonesia melalui
pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK komunitas," kata Menaker Ida Fauziyah dalam
keterangan resminya, Senin (7/6/2021).
Menaker juga berpesan tentang pentingnya mutu program pelatihan ini. Lulusan harus memiliki
kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja agar mereka mampu terserap industri dan punya
kemampuan memadai. Di sisi lain, untuk menjamin manfaat serta keberlangsungan BLK di
masing-masing daerah.
Ida mendorong pengelola BLK komunitas bisa memanfaatkan segala sumber daya untuk
mendukung program BLK, termasuk merangkul para pemangku kepentingan dari semua
kalangan. "Jadi, jangan sampai BLK mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan pendiriannya
setelah tidak mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Analisis Kebijakan Publik The Prakarsa Ahmad Maftuchan
menilai BLK komunitas punya peran strategis dalam memastikan ketersediaan tenaga kerja
berkualitas melalui pelatihan vokasi. "Kehadiran BLK komunitas memang dibutuhkan, apalagi di
masa pandemi seperti ini," katanya.
Sementara itu, 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.
Sumber: BeritaSatu.com.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini bentuk komitmen Kemnaker untuk
meningkatkan kompetensi SDM Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan
BLK Komunitas
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, jangan sampai BLK mangkrak atau
berubah fungsi dari tujuan pendiriannya setelah tidak mendapatkan paket pelatihan dari
Kementerian Ketenagakerjaan
positive - Ahmad Maftuchan (Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Analisis Kebijakan Publik The
Prakarsa) Kehadiran BLK Komunitas memang dibutuhkan, apalagi di masa pandemi seperti ini
neutral - Hendro Wibowo (Pimpinan BLK Komunitas Attaubah, Pondok Pesantren Kaum,
Karawang) Alhamdulillah banyak menghasilkan SDM yang berkompeten. Segmentasi usia
produktif yang mengikuti pelatihan juga memberi banyak kesempatan para peserta untuk
memilih ingin menjadi apa setelah ikut program ini

Ringkasan
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI)
dijadwalkan membuka Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas. Kegiatan
yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya pada Selasa, 8 Juni 2021 itu
juga akan dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

REMBUKNAS VOKASI DAN KEWIRAUSAHAAN BLK KOMUNITAS BAKAL DIBUKA
OLEH WAPRES
JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
(Gus AMI) dijadwalkan membuka Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas.
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Kegiatan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya pada Selasa, 8 Juni
2021 itu juga akan dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
"Ini bentuk komitmen Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia melalui
pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas," kata Menaker Ida Fauziyah dalam
keterangan resminya, Senin (7/6).
Ida mengatakan pelatihan itu sangat penting karena lulusan harus memiliki kompetensi sesuai
dengan kebutuhan dunia kerja agar mereka mampu terserap industri dan punya kemampuan
memadai.
Seain itu, pelatihan tersebut juga untuk menjamin manfaat serta keberlangsungan BLK di
masing-masing daerah.
Menaker Ida Fauziyah mendorong pengelola BLK Komunitas bisa memanfaatkan segala sumber
daya untuk mendukung program BLK, termasuk merangkul para pemangku kepentingan dari
semua kalangan.
"Jadi, jangan sampai BLK mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan pendiriannya setelah tidak
mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan," ucap Ida.
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.
"Kehadiran BLK Komunitas memang dibutuhkan, apalagi di masa pandemi seperti ini," katanya.
Sementara itu, Pimpinan BLK Komunitas Attaubah, Pondok Pesantren Kaum, Karawang Hendro
Wibowo mengatakan seiring dengan makin ketatnya persaingan dunia kerja, BLK Komunitas
menjadi solusi bagi warga yang ingin meningkatkan kompetensinya.
"Alhamdulillah banyak menghasilkan SDM yang berkompeten. Segmentasi usia produktif yang
mengikuti pelatihan juga memberi banyak kesempatan para peserta untuk memilih ingin menjadi
apa setelah ikut program ini," pungkasnya. (esy/jpnn)
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positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Sekitar 44.000 karena
hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12-16
neutral - @prakerja.go.id (NA) "Sobat Prakerja, Mimin mau mengumumkan bahwa Gelombang
17 akan ditutup pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 pukul 23.59 WIB, "
neutral - @prakerja.go.id (NA) "Pastikan nomor tersebut aktif dan jangan mengganti nomor HP,"

Ringkasan
Segera login di link resmi Prakerja www.prakerja.go.id. Pasalnya, pendaftaran Kartu Prakerja
Gelombang 17 ditutup hari ini, Senin (7/6/2021) pukul 23.59 WIB. Hal ini disampaikan langsung
lewat akun Instagram resmi @prakerja.go.id.

SEGERA LOGIN WWW.PRAKERJA.GO.ID, KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17
DITUTUP HARI INI
Segera login di link resmi Prakerja www.prakerja.go.id. Pasalnya, pendaftaran Kartu Prakerja
Gelombang 17 ditutup hari ini, Senin (7/6/2021) pukul 23.59 WIB. Hal ini disampaikan langsung
lewat akun Instagram resmi @prakerja.go.id.
"Sobat Prakerja, Mimin mau mengumumkan bahwa Gelombang 17 akan ditutup pada hari Senin,
tanggal 7 Juni 2021 pukul 23.59 WIB, " tulisnya.
CARA Daftar Kartu Prakerja Gelombang 17 di www.prakerja.go.id, Berikut Jumlah Kuota dan
Syaratnya CARA DAFTAR Kartu Prakerja Gelombang 17, Cek Jumlah Kuota hingga Besaran
Insentif yang Didapat Nantinya peserta yang lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 bakal
mendapatkan SMS pemberitahuan.
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SMS pemberitahuan bakal dikirim ke nomor hp yang didaftarkan.
"Pastikan nomor tersebut aktif dan jangan mengganti nomor HP," tulisnya.
Kuota Kartu Prakerja Gelombang 17 Kuota yang disedikan pada pendaftaran Kartu Prakerja
Gelombang 17 sebanyak 44.000 peserta.
Hal tersebut disampaikan oleh Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja,
Louisa Tuhatu.
Ia mengatakan, kuota yang disediakan untuk Kartu Prakerja Gelombang 17 sebanyak 44 ribu
orang.
Jumlah ini berdasarkan kuota peserta yang dicabut kepesertaannya dari Kartu Prakerja karena
tak kunjung membeli pelatihan.
"Sekitar 44.000 karena hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12-16,"
kata Louisa kepada Tribunnews.com.
Berikut cara dan syarat daftar Kartu Prakerja gelombang 17.
Cara daftar Kartu Prakerja Berikut langkah cara pendaftaran Kartu Prakerja yang
Tribunnews.com kutip dari halaman frequently asked questions (FAQ) :
1. Setelah berhasil membuat akun dan login, Anda akan masuk ke dashboard akun di
https://dashboard.prakerja.go.id.
2. Pada bagian verifikasi KTP, isi NIK, nomor KK dan tanggal lahir Anda sesuai yang tertera di
KTP, lalu klik Berikutnya.
3. Lengkapi data diri dan unggah foto KTP.
4. Lakukan verifikasi nomor handphone.
5. Klik Kirim.
6. Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke No HP Anda. Klik Verifikasi.
7. Selanjutnya, isi Pernyataan Pendaftar.
8. Isi sampai selesai, jika sudah selesai klik Oke.
9. Berikutnya, Anda wajib mengikuti Tes Motivasi & Kemampuan Dasar.
10. Klik Mulai Tes Sekarang.
11. Setelah mengisi tes, hasil tes akan dievaluasi. Jika setelah 5 menit belum ada perubahan,
silahkan klik tombol Refresh.
12. Pilih Gelombang yang Anda inginkan disesuaikan dengan domisili kamu, lalu klik Gabung.
13. Selanjutnya akan muncul konfirmasi pilihan Gelombang kamu. Bila sudah sesuai, klik Ya.
14. Setelah mengisi Gelombang, akan muncul Persetujuan Kartu Prakerja yang berisi beberapa
pernyataan. Anda harus klik Saya menyetujui untuk dapat lanjut ke tahap berikutnya.
15. Tahap pendaftaran Selesai.
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16. Selanjutnya Anda akan menerima notifikasi apakah Anda lolos melalui SMS setelah
penutupan Gelombang.
Cara membuat Akun Prakerja Bagi Anda yang belum memiliki akun, berikut cara membuat akun
Prakerja:
1. Masuk ke situs www.prakerja.go.id.
2. Pilih menu Daftar Sekarang.
3. Masukan nama lengkap, alamat email, dan kata sandi baru.
4. Cek email masuk dari akun Prakerja dan ikuti petunjuk untuk konfirmasi akun email.
5. Setelah konfirmasi akun email berhasil, kembali ke situs Prakerja.
Syarat Daftar Kartu Prakerja
1. WNI.
2. Minimal berusia 18 tahun.
- Pencari kerja atau penganggur (lulusan baru dan korban PHK) - Pekerja (buruh atau karyawan)
- Wirausaha
3. Sedang tidak menempuh pendidikan formal.
4. Bukan penerima bansos Kemsos (DTKS), BSU, BPUM
5. Bukan TNI/Polri, ASN, anggota DPR/D, BUMN/D, dan lainnya
6. Demi pemerataan, setiap KK dibatasi dua anggota.
Setelah dipastikan memenuhi syarat, Anda bisa mulai mendaftar.
Verifikasi Email Prakerja Verifikasi kartu prakerja berupa link yang dikirim ke email terdaftar
setelah Anda menyelesaikan pendaftaran.
Kode ini berfungsi sebagai alat validasi untuk mencegah adanya tindakan penyalahgunaan akun.
Setiap kode yang dikirimkan ini umumnya hanya berlaku selama beberapa menit.
Berikut cara verifikasi email Prakerja sebagaimana Tribunnews.com praktikkan:
1. Login ke email Anda.
2. Cek inbox, jika tidak ada email dari prakerja, silahkan cek folder Spam, biasanya email
verifikasi dianggap spam.
3. Di Gmail, lihat di bagian menu sebelah kiri.
4. Klik selengkapnya.
5. Tarik ke bawah cari folder spam, lalu klik.
7. Jika di aplikasi Gmail hp, folder spam dapat dijumpai dengan pilih menu atau ikon garis berjajar
tiga di sebelah kiri atas.
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8. Buka email dari Kartu Prakerja, kemudian tekan tombol 'Verifikasi Email Sekarang' 9. Jika
tombol tidak berfungsi, Anda dapat melakukan copy-paste link yang tercantum tepat di bawah
tombol ke aplikasi browser.
Insentif Kartu Prakerja Penerima akan mendapatkan insentif berupa: - Bantuan pelatihan sebesar
Rp 1.000.000,00.
- Dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 2.400.000,00 yang akan diberikan sebesar Rp
600.000,00 selama 4 bulan.
- Dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp 150.000,00 yang dibayarkan sebesar Rp
50.000,00 setiap survei.
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neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) (Kuota) sekitar 44.000,
karena hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12-16
neutral - @prakerja.go.id (NA) "Sobat Prakerja, Mimin mau mengumumkan bahwa Gelombang
17 akan ditutup pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 pukul 23.59 WIB.

Ringkasan
Pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang 17 akan ditutup pada hari ini, Senin (7/6/2021)
pukul 23.59 WIB. Masyarakat yang belum lolos dalam seleksi Kartu Prakerja gelombang
sebelumnya dapat mendaftar pada gelombang 17. Bagi pendaftar yang sudah memiliki akun
Kartu Prakerja, segera klik Gabung pada dashboard.

PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17 AKAN DITUTUP HARI INI,
SEGERA DAFTAR DI WWW.PRAKERJA.GO.ID
Pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang 17 akan ditutup pada hari ini, Senin (7/6/2021)
pukul 23.59 WIB.
Masyarakat yang belum lolos dalam seleksi Kartu Prakerja gelombang sebelumnya dapat
mendaftar pada gelombang 17. Bagi pendaftar yang sudah memiliki akun Kartu Prakerja, segera
klik Gabung pada dashboard. Informasi tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram Kartu
Prakerja @prakerja.go.id.
"Sobat Prakerja, Mimin mau mengumumkan bahwa Gelombang 17 akan ditutup pada hari Senin,
tanggal 7 Juni 2021 pukul 23.59 WIB.
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Bagi Sobat Prakerja yang sudah memiliki akun Prakerja, segera klik tombol "Gabung" yang ada
di dashboard ya! Peserta yang lolos akan mendapat SMS pemberitahuan ke nomor yang terdaftar
pada akun Prakerja milik Sobat! Pastikan nomor tersebut aktif dan jangan mengganti nomor HP.
Hati-hati dengan situs palsu! Daftar hanya di situs resmi www.prakerja.go.id, " tulis akun itu.
Bantuan Insentif Pemerintah untuk UMKM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Naik Tiga Kali Lipat
Adapun kuota bagi penerima Kartu Prakerja Gelombang 17 yakni sebanyak 44 ribu orang.
Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu menyampaikan,
jumlah kuota Kartu Prakerja Gelombang 17 berasal dari peserta gelombang sebelumnya yang
dicabut kepesertaannya karena tak membeli pelatihan.
"(Kuota) sekitar 44.000, karena hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang
12-16," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (5/6/2021).
Syarat Peserta
1. Terbuka bagi semua WNI berusia 18 tahun ke atas.
2. Pendaftaran terbuka untuk pencari kerja, lulusan baru, korban Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK), karyawan maupun pelaku wirausaha.
3. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
4. Bukan penerima bansos Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteran Sosial, Bantuan
Subsidi Upah, maupun Banpres Produktif Usaha Mikro).
5. Bukan penerima Kartu Prakerja tahun 2020.
6. Bukan anggota TNI/Polri, ASN, komisaris/direksi BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, serta
pihak lain yang diatur dalam Permenko 11/2020.
Cara Daftar Kartu Prakerja Berikut cara mendaftar Kartu Prakerja, yang Tribunnews.com
rangkum dari www.prakerja.go.id : Cara Buat Akun
1. Masuk ke laman www.prakerja.go.id, klik menu daftar sekarang.
2. Ketikkan nama lengkap, alamat e-mail, dan kata sandi.
3. Cek e-mail masuk dari Kartu Prakerja, lalu konfirmasi.
4. Pendaftaran berhasil.
Masuk ke Akun
1. Buka laman www.prakerja.go.id, klik login.
2. Masukkan e-mail dan kata sandi yang sudah didaftarkan.
3. Berhasil masuk ke akun.
Isi Data Diri
1. Setelah masuk ke akun, isi verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP), klik berikutnya.
2. Lengkapi data diri berupa nama lengkap, alamat e-mail, tempat tinggal, alamat domisili,
pendidikan, status kebekerjaan.
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3. Unggah foto KTP dan swafoto ( selfie ) dengan KTP, klik berikutnya.
4. Verifikasi nomor handphone, klik kirim.
5. Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke nomor handphone, klik verifikasi.
6. Isi pernyataan pendaftar, isi sampai selesai, klik oke.
Ikut Tes
1. Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar selama 15 menit.
2. Siapkan alat tulis dan kertas bila diperlukan.
3. Tunggu e-mail pemberitahuan dari Kartu Prakerja setelah menyelesaikan tes.
Ikut Seleksi Gelombang Pilih gelombang yang diinginkan disesuaikan dengan domisili, lalu klik
Gabung.
Selanjutnya akan muncul konfirmasi pilihan gelombang. Bila sudah sesuai, klik Ya, Gabung.
Akan muncul Persetujuan Prakerja yang berisi beberapa pertanyaan.
Peserta harus klik Saya menyetujui untuk dapat lanjut ke tahap berikutnya.
Tahap pendaftaran Kartu Prakerja selesai.
Selanjutnya akan menerima notifikasi apakah lolos melalui SMS setelah penutupan gelombang.
Skema Kartu Prakerja
1. Bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta.
2. Dana insentif pascapelatihan sebesar Rp2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp600 ribu
selama 4 bulan.
3. Dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp150 ribu yang dibayarkan sebesar Rp50
ribu setiap survei.
4. Demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal dua anggota keluarga yang bisa menjadi
penerima Kartu Prakerja.
Berita lain terkait Kartu Prakerja.
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Narasumber
negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Per Juni ini ada 7.300 pekerja migran Indonesia
yang harus dipulangkan setelah menjalani masa tahanan keimigrasian.
negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Saya tawarkan saat rapat dengan DPR RI agar
mereka dijemput langsung ke Malaysia dengan menggunakan kapal. Mereka adalah anak-anak
bangsa yang perlu kita lindungi
negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Masih ada yang menunggu putusan pengadilan
Malaysia. Bulan-bulan berikutnya tentu bertambah
negative - Suir Syam (Anggota DPR RI Komisi IX) DPR sudah sampai ke Malaysia. Menemui
Perdana Menteri, perwakilan kita di sana
negative - Suir Syam (Anggota DPR RI Komisi IX) Kita sudah desak pemerintah melalui
kementerian terkait untuk segera mengambil tindakan mengamankan dan memulangkan mereka
neutral - Suir Syam (Anggota DPR RI Komisi IX) Ada juga dari Sumbar dan kita sedang
mendatanya

Ringkasan
Sebanyak 7.300 pekerja migran Indonesia di Malaysia tertahan dan menunggu pemulangan
setelah menjalani tahanan keimigrasian pemerintah setempat. Pekerja tersebut rata-rata
bermasalah dalam hal keimigrasian seperti dokumen tidak lengkap, izin sudah habis dan lainnya.
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7.300 PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERTAHAN DI MALAYSIA, BP2MI USUL
DIPULANGKAN PAKAI KAPAL
PADANG, -Sebanyak 7.300 pekerja migran Indonesia di Malaysia tertahan dan menunggu
pemulangan setelah menjalani tahanan keimigrasian pemerintah setempat.
Pekerja tersebut rata-rata bermasalah dalam hal keimigrasian seperti dokumen tidak lengkap,
izin sudah habis dan lainnya.
"Per Juni ini ada 7.300 pekerja migran Indonesia yang harus dipulangkan setelah menjalani masa
tahanan keimigrasian," kata Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Benny Rhamdani kepada Kompas.com, Senin (7/6/2021) di Padang.
Benny datang ke Padang bersama anggota DPR RI Komisi IX Suir Syam dalam rangka sosialisasi
UU No.18 tahun.2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Benny mengatakan pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk membawa pulang
pekerja migran itu sekaligus dengan menggunakan kapal.
"Saya tawarkan saat rapat dengan DPR RI agar mereka dijemput langsung ke Malaysia dengan
menggunakan kapal. Mereka adalah anak-anak bangsa yang perlu kita lindungi," kata Benny.
Benny mengatakan 7.300 pekerja itu merupakan jumlah per Juni 2021 ini dan kemungkinan di
bulan berikutnya bisa bertambah.
"Masih ada yang menunggu putusan pengadilan Malaysia. Bulan-bulan berikutnya tentu
bertambah," kata Benny.
Sementara Anggota DPR RI Komisi IX, Suir Syam mengatakan pihaknya sudah pernah
berkunjung ke Malaysia bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia membicarakan persoalan
tersebut.
"DPR sudah sampai ke Malaysia. Menemui Perdana Menteri, perwakilan kita di sana," kata Suir
Syam.
Suir Syam menyebutkan pihaknya sudah mendesak pemerintah untuk mengamankan dan
memulangkan pekerja migran Indonesia tersebut.
"Kita sudah desak pemerintah melalui kementerian terkait untuk segera mengambil tindakan
mengamankan dan memulangkan mereka," kata Suir Syam.
Politisi asal Sumatera Barat itu menyebutkan ada sebagian dari pekerja migran itu asal Sumatera
Barat.
"Ada juga dari Sumbar dan kita sedang mendatanya," kata Suir Syam.
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neutral - 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
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
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para pengelola balai latihan kerja
(BLK) komunitas untuk bersinergi dengan industri guna mendukung upaya memperluas
kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. "Kita dorong BLK Komunitas untuk
bergandengan tangan dengan dunia usaha, dunia industri, untuk mempercepat pengurangan
angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya," katanya
sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian yang diterima di Jakarta, Senin.

MENAKER MINTA PENGELOLA BLK KOMUNITAS BERSINERGI DENGAN INDUSTRI
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para pengelola balai latihan
kerja (BLK) komunitas untuk bersinergi dengan industri guna mendukung upaya memperluas
kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
"Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha, dunia industri,
untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi
para lulusannya," katanya sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian yang
diterima di Jakarta, Senin.
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BLK komunitas butuh bersinergi dengan industri untuk menyiapkan tenaga kerja dengan
kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sektor usaha dan industri.
Ida mengatakan, BLK bisa menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan
industri melalui program pelatihannya dan industri bisa mendapatkan tenaga yang lebih siap
bekerja dengan menyerap lulusan BLK.
Kementerian Ketenagakerjaan berupaya memperkuat pelatihan vokasi untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia antara lain dengan melakukan transformasi BLK.
Sebagai balai pelatihan vokasi, BLK diarahkan menjadi pusat pengembangan kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
Sebagai contoh, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun BLK komunitas di sekitar
tujuan wisata unggulan seperti Danau Toba untuk mendukung penyediaan tenaga kerja
pariwisata di daerah tersebut.
Ida mengatakan, BLK komunitas bidang pariwisata bisa bersinergi dengan organisasi seperti
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi pemandu wisata dalam
mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang berkenaan dengan pelayanan
terhadap konsumen dan turis.
"Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba ini, sangat berharap BLK komunitas dapat berperan
secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten," katanya.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak tahun 2017 sampai sekarang sebanyak 2.127
BLK komunitas telah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia.
Wapres minta Kemenaker perbanyak BLK komunitas.
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50 Perusahaan di Sidoarjo Fasilitasi Program Magang Dalam Negeri
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neutral - Subandi (Wakil Bupati Sidoarjo) Program pemagangan dalam negeri memberikan
peluang bagi warga Sidoarjo untuk bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Seperti korban PHK dan
lulusan baru. Untuk itu, kami minta agar 50 perusahaan di Sidoarjo yang ikut bimtek ini bisa
memfasilitasi peserta program magang
positive - Subandi (Wakil Bupati Sidoarjo) Melalui program ini perusahaan bisa mengutamakan
warga Sidoarjo sendiri untuk direkrut. Karena sumber daya Manusia warga Sidoarjo sudah
banyak yang memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan

Ringkasan
Bimtek Pemagangan Dalam Negeri 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sidoarjo libatkan 50 perusahaan. Program pemagangan dalam negeri bertujuan
memberi kesempatan membuka lapangan kerja baru kepada kepada korban PHK maupun fresh
graduate/lulusan baru. Selain itu, program magang dalam negeri memberikan peluang bagi para
pekerja yang ingin meningkatkan skil atau keahliannya untuk bisa magang di luar perusahaan
tempatnya bekerja.

50 PERUSAHAAN DI SIDOARJO FASILITASI PROGRAM MAGANG DALAM NEGERI
Sidoarjo : Bimtek Pemagangan Dalam Negeri 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Sidoarjo libatkan 50 perusahaan.
Program pemagangan dalam negeri bertujuan memberi kesempatan membuka lapangan kerja
baru kepada kepada korban PHK maupun fresh graduate/lulusan baru.
Selain itu, program magang dalam negeri memberikan peluang bagi para pekerja yang ingin
meningkatkan skil atau keahliannya untuk bisa magang di luar perusahaan tempatnya bekerja.
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Ke 50 perusahaan yang menjadi peserta bimtek diminta Wakil Bupati Sidoarjo Subandi agar
memberikan kesempatan kepada peserta magang dalam negeri. Tentunya sesuai dengan
kebutuhan dan keahlian yang diminta oleh perusahaan tersebut.
Program ini menurut Wabup Subandi memberikan peluang lebar kepada masyarakat Sidoarjo
untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya bagi korban PHK. Karena tujuan utama program ini
adalah untuk mengurangi angka pengangguran akibat pandemi Covid-19.
"Program pemagangan dalam negeri memberikan peluang bagi warga Sidoarjo untuk bisa
mendapatkan pekerjaan lagi. Seperti korban PHK dan lulusan baru. Untuk itu, kami minta agar
50 perusahaan di Sidoarjo yang ikut bimtek ini bisa memfasilitasi peserta program magang," ujar
Subandi, Senin (7/6/21).
Keuntungan perusahaan dengan adanya program dalam negeri adalah memberi kesempatan
manajemen perusahaan untuk merekrut karyawan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
Khususnya karyawan yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo.
"Melalui program ini perusahaan bisa mengutamakan warga Sidoarjo sendiri untuk direkrut.
Karena sumber daya Manusia warga Sidoarjo sudah banyak yang memiliki keahlian dan
keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan," terang Subandi.
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100 Orang di Trenggalek Dilatih Berwirausaha
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positive - Syah Muhamad Natanegara (Wakil Bupati Trenggalek) ini menjadi salah satu janji
kampanye kita untuk menumbuhkan 5.000 pengusaha baru. Semoga ini berjalan lancar, sukses,
sesuai dengan harapan kita
negative - Syah Muhamad Natanegara (Wakil Bupati Trenggalek) karena sudah terbukti, sektor
ini yang bisa bertahan di tengah pandemi daripada sektor sektor yang lain. Selain utu ini sektor
yang riil, manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat

Ringkasan
Berkomitmen mewujudkan janji kampanye, pemerintahan Bupati Arifin dan Wakilnya Syah
Natanegara di Trenggalek terus dorong tumbuhnya wirausaha perempuan baru dengan
menggelar pelatihan berwira usaha. Tidak tanggung tanggung sebanyak 5.000 pengusaha baru
ditargetkan selama periode keduanya menjabat di Trenggalek. Menggandeng PT. Perempuan
Hebat Indonesia, sebanyak 100 orang dengan mayoritas kepesertaan perempuan, dilatih dan
dibekali dengan kemampuan berwirausaha.

100 ORANG DI TRENGGALEK DILATIH BERWIRAUSAHA
Trenggalek - Berkomitmen mewujudkan janji kampanye, pemerintahan Bupati Arifin dan
Wakilnya Syah Natanegara di Trenggalek terus dorong tumbuhnya wirausaha perempuan baru
dengan menggelar pelatihan berwira usaha.
Tidak tanggung tanggung sebanyak 5.000 pengusaha baru ditargetkan selama periode keduanya
menjabat di Trenggalek.
Menggandeng PT. Perempuan Hebat Indonesia, sebanyak 100 orang dengan mayoritas
kepesertaan perempuan, dilatih dan dibekali dengan kemampuan berwirausaha.
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Harapannya mereka bisa mengembangkan usahanya sendiri. Bahkan diharapkan mampu
menciptakan dan mampu menyerap tenaga kerja di sektor usahanya. Sudah tercapai 6
gelombang pelatihan selama kurun waktu hingga bulan Juni 2021. Sedangkan pada Senin
(7/6/2021) giliran 100 calon wirausahawan disektor pertanian yang dilatih dan dibekali pelatihan
berwir usaha.
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara, usai membuka kegiatan ini menuturkan,
"ini menjadi salah satu janji kampanye kita untuk menumbuhkan 5.000 pengusaha baru. Semoga
ini berjalan lancar, sukses, sesuai dengan harapan kita," tutur wakil bupati muda ini, di Gedung
Bawarasa Trenggalek.
Sektor usaha mikro yang dipilih oleh Pemkab Trenggalek, menyampaikan alasannya, Wabub
Syah mejelaskan, "karena sudah terbukti, sektor ini yang bisa bertahan di tengah pandemi
daripada sektor sektor yang lain. Selain utu ini sektor yang riil, manfaatnya benar-benar bisa
dirasakan langsung oleh masyarakat," tandasnya.
Kadispertapan Kabupaten Trenggalek, Ir. Didik Susanto, menambahkan dalam Bootcamp
Perempuan Hebat, Trenggalek Meroket ini, ada sebanyak kurang lebih 178 wirausahawan
disektor pertanian yang diajukan. Sedangkan pada tahapan ininterseleksi 100 orang.
Diharapkan olehnya seperti harapan pemerintah para peserta pelatihan ini mampu membangun
usahanya sendiri usai mendapatkan pelatihan ini. Sekaligus juga menciptakan lapangan
pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran baru. Dengan begitu diharapkan
ekonomi mampu kembali pulih karena sektor riil perekonomian masyatakat tumbuh bergerak.
[nm/kun].
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Ringkasan
Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri), berhasil menggagalkan pengiriman 30
Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal, pada Minggu (6/6/2021). PMI tersebut ditampung
terlebih dahulu di Kampung Simpangan Kilometer 16 Jl. Tanjunguban, Kabupaten Bintan,
sebelum diberangkatkan ke Malaysia.

POLDA KEPRI GAGALKAN PENGIRIMAN 30 PMI ILEGAL ASAL LOMBOK KE
MALAYSIA
Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri), berhasil menggagalkan pengiriman 30
Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal, pada Minggu (6/6/2021). PMI tersebut ditampung
terlebih dahulu di Kampung Simpangan Kilometer 16 Jl. Tanjunguban, Kabupaten Bintan,
sebelum diberangkatkan ke Malaysia.
Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Arie Dharmanto mengatakan, petugas mengamankan 30
korban terdiri dari 29 orang pria dan 1 wanita asal Lombok. "Selain itu petugas juga
mengamankan 2 orang pria sebagai tersangka dalam pengurusan keberangkatan korban," ujar
Arie.
PMI tersebut diberangkatkan melalui pelabuhan ilegal atau tikus. Para korban ditawarkan bekerja
di Malaysia sebagai tukang sayur dan sebagainya dengan iming-imingan mendapatkan gaji
besar.
"Pendapatan per bulan bekerja di Malaysia sebesar Rp 3 juta hingga Rp 4,5 juta rupiah," kata
Arie.
Selanjutnya, 30 orang PMI ilegal beserta 2 tersangka yang berhasil diamankan langsung dibawa
ke Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut.
Petugas juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 7.800.000, 3 unit
handphone, buku catatan PMI yang telah di kirim ke Malaysia, tiket boarding pass calon PMI
sejumlah 2 tiket dan surat keterangan pemeriksaan Covid-19 sebanyak 2 lembar. (rez)
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neutral - Arie Dharmanto (Ditreskrimum Polda Kepri) Saat kita gerebek, kita dapati 30 saudara
kita dari Lombok yang siap berangkat ke Malaysia. Namun tidak dilengkapi dengan dokumen
resmi. Dari pengakuan mereka, mereka akui akan bekerja sebagai TKI di Malaysia pada masa
pandemi ini
negative - Arie Dharmanto (Ditreskrimum Polda Kepri) Kedua tersangka dan seluruh korban saat
ini juga telah diamankan. Tersangka lagi kita mintai keterangan, untuk mengungkap jaringan
mereka

Ringkasan
Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri) menggagalkan proses pemberangkatan 30
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal pada Minggu (6/6/2021) malam. Kasus ini berhasil
diungkap setelah pihak Kepolisian memperoleh informasi mengenai rumah penampungan yang
berada di Kampung Simpangan Kilometer 16, Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau.

30 TKI ILEGAL ASAL LOMBOK DIAMANKAN SAAT AKAN BERANGKAT KE MALAYSIA
LEWAT KEPRI
SuaraBatam.id - Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri) menggagalkan proses
pemberangkatan 30 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal pada Minggu (6/6/2021) malam.
Kasus ini berhasil diungkap setelah pihak Kepolisian memperoleh informasi mengenai rumah
penampungan yang berada di Kampung Simpangan Kilometer 16, Tanjung Uban, Bintan,
Kepulauan Riau.
Ditreskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Arie Dharmanto menuturkan dari operasi tersebut
pihaknya mengamankan total 29 TKI Laki-Laki dan satu TKI Perempuan.
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Semua calon TKI diketahui merupakan warga Lombok. Saat diamankan, mereka hanya tinggal
menunggu waktu pemberangkatan secara ilegal.
"Saat kita gerebek, kita dapati 30 saudara kita dari Lombok yang siap berangkat ke Malaysia.
Namun tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Dari pengakuan mereka, mereka akui akan
bekerja sebagai TKI di Malaysia pada masa pandemi ini," jelasnya saat dihubungi, Senin
(7/6/2021) pagi.
Tidak hanya para korban, petugas juga berhasil mengamankan dua orang tersangka bernama
Samsul, dan Hafiz yang berperan sebagai pengurus lokasi penampungan TKI ilegal.
Kedua tersangka juga melakukan pengurusan pemberangkatan para TKI, dengan iming-iming
gaji besar di Malaysia.
"Kedua tersangka dan seluruh korban saat ini juga telah diamankan. Tersangka lagi kita mintai
keterangan, untuk mengungkap jaringan mereka," tegasnya.
Dalam pengungkapan tersebut, pihak Kepolisian turut mengamankan berbagai barang bukti
berupa uang sejumlah Rp7.800.000.
Selain itu turut diamankan pula satu unit HP Samsung a50s warna hitam, HP Nokia RM 1134
warna hitam, Buku catatan PMI yang telah di kirim ke Negara Malaysia, tiket boarding pass calon
PMI sejumlah 2 (dua) tiket, dan surat keterangan pemeriksaan covid sebanyak 2 (dua) lembar.
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positive - Jonli (Kepala Disnakertrans Riau) Keuntungan mengikuti program ini yakni akan
mendapatkan modal usaha mandiri sebesar 600.000 Yen atau sekitar Rp70 juta setelah selesai
mengikuti pemagangan. Pihak Ke-menterian Tenaga Kerja dan tim dari Jepang juga memberi
kesempatan wawancara perusahaan setiap bulan
positive - Jonli (Kepala Disnakertrans Riau) Untuk mengikuti program ini, bisa dilakukan dengan
mengunduh formulir di bit.ly/formulirma- gangjepang2021. Pendaftaran gratis dan terbatas 150
orang
neutral - Jonli (Kepala Disnakertrans Riau) Untuk persyaratan administrasi yakni KTP Provinsi
Riau minimal dua tahun domisili. Kartu Keluarga. SKCK, Kartu Kuning, Ijazah SD sampai terakhir.
Persyaratan dapat diantar langsung ke kantor Disnakertrans Riau di Jalan Pepaya Pekanbaru
neutral - Jonli (Kepala Disnakertrans Riau) "Kakisemper (o,x), tidak buta warna, tidak
berkacamata, tidak bergigi palsu. Untuk berkas kelengkapan diantar langsung atau di upload
secara online','

Ringkasan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Riau membuka seleksi untuk mengikuti kegiatan magang ke Jepang.
Pendaftaran untuk mengikuti seleksi ini dibuka mulai 4 Juni hingga 4 Juli 2021. Kepala
Disnakertrans Riau, Jonli mengatakan, program magang ke Jepang tersebut dilakukan setelah
adanya kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja dengan pihak pemerintah Jepang.

BUKA SELEKSI MAGANG KE JEPANG
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Riau membuka seleksi untuk mengikuti kegiatan magang ke Jepang.
Pendaftaran untuk mengikuti seleksi ini dibuka mulai 4 Juni hingga 4 Juli 2021.
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Kepala Disnakertrans Riau, Jonli mengatakan, program magang ke Jepang tersebut dilakukan
setelah adanya kerjasama antara Kemente-rian Tenaga Kerja dengan pihak pemerintah Jepang.
Di mana tujuan kerjasama tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi para generasi muda
di Indonesia termasuk di Riau.
"Keuntungan mengikuti program ini yakni akan mendapatkan modal usaha mandiri sebesar
600.000 Yen atau sekitar Rp70 juta setelah selesai mengikuti pemagangan. Pihak Ke-menterian
Tenaga Kerja dan tim dari Jepang juga memberi kesempatan wawancara perusahaan setiap
bulan," katanya.
Selain itu, lanjut Jonli, para peserta magang juga memiliki potensi untuk menduduki jabatan di
perusahaan, baik manager produksi maupun yang lain. Menciptakan usaha mandiri dan mampu
menyerap tenaga kerja.
"Untuk mengikuti program ini, bisa dilakukan dengan mengunduh formulir di bit.ly/formulirmagangjepang2021. Pendaftaran gratis dan terbatas 150 orang," ujarnya.
Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi pendaftar yakni Warga Negara Indonesia (WNI)
laki-laki minimal lulusan SLTA/SMK/D3/ SI semua jurusan. Khusus untuk WNI perempuan,
lulusan SMA/Keperawatan/ Kesehatan. Umur minimal 19,5 tahun dan maksimal 28 tahun.
Mendapatkan surat izin dari orangtua.
"Untuk persyaratan administrasi yakni KTP Provinsi Riau minimal dua tahun domisili. Kartu
Keluarga. SKCK, Kartu Kuning, Ijazah SD sampai terakhir. Persyaratan dapat diantar langsung
ke kantor Disnakertrans Riau di Jalan Pepaya Pekanbaru," sebutnya.
Sementara untuk kesiapan fisik diantaranya yakni tidak ada cacat, tinggi minimal 160 cm, tidak
bertato atau bekas tindik, tidak patah tulang atau bekas patah tulang, tidak tuli, tidak hernia,
tidak memiliki penyakit kulit.
"Kakisemper (o,x), tidak buta warna, tidak berkacamata, tidak bergigi palsu. Untuk berkas
kelengkapan diantar langsung atau di upload secara online',' jelasnya, (gem)
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Ringkasan
Kartu kuning seringkali menjadi salah satu syarat dokumen yang harus dimiliki saat mengajukan
lamaran pekerjaan. Kartu kuning disebut juga kartu pencari kerja AK-1. Kartu kuning dikeluarkan
oleh lembaga pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), yang dibuat untuk pendataan para
pencari kerja.

SIAPKAN 5 DOKUMEN INI UNTUK MEMBUAT KARTU KUNING
JAKARTA, - Kartu kuning seringkali menjadi salah satu syarat dokumen yang harus dimiliki saat
mengajukan lamaran pekerjaan.
Kartu kuning disebut juga kartu pencari kerja AK-1.
Kartu kuning dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), yang
dibuat untuk pendataan para pencari kerja.
Apa saja informasi yang ada di kartu kuning ? Pada kartu kuning, akan tercantum informasi dari
pemilik kartu. Misalnya, nomor induk kependudukan di KTP, data kelulusan, hingga nama-nama
sekolah tempat pencari kerja mendapakan gelar.
Nah, bagi Anda yang tengah mengurus kartu kuning, pengurusan kartu kuning bisa dilakukan
secara online dan offline.
Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Sebelum mengurus kartu kuning, sebaiknya Anda mengecek laman kebijakan
kantor Disnaker di wilayah Anda.
Secara umum, ada 5 dokumen yang harus disiapkan sebagai syarat pengurusan kartu kuning:
Bagi yang memiliki, bisa juga mempersiapkan surat keterangan pengalaman kerja.
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Untuk pengurusan kartu kuning secara online, kunjungi laman Disnaker masing-masing daerah
kabupaten atau kota.
Berikut prosedur pendaftaran online dihimpun dari laman http://disnaker.ciamiskab.go.id/:
Berikut cara mengurus kartu kuning secara luring atau offline : Kartu kuning bisa digunakan
untuk melamar pekerjaan dan pendataan pencari kerja bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian
dan Perdagangan.
Berikut beberapa ketentuan soal kartu kuning yang perlu Anda ketahui: 1. Berlaku Nasional 2.
Bila ada perubahan data/keterangan lainnya atau telah mendapat pekerjaan harap segera
melapor 3. Apabila pencari kerja yang bersangkutan telah diterima bekerja maka
Instansi/Perusahaan yang menerima agar mengembalikan AK/I ke Dinas Tenaga Kerja Setempat
4. Kartu berlaku selama 2 tahun dengan keharusan melapor setiap 6 bulan sekali bagi pencari
kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.
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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 negaranegara 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
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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
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 pada Minggu (06/06/2021).
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 sosialekonomi, 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.
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Narasumber
negative - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat) Kita melihat, COVID19 telah memunculkan arus pengangguran yang baru akibat banyaknya industri yang terseokseok, bahkan tumbang
positive - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat) Tentu, kebijakan yang
baik seperti KUR BNI dan KUR BRI untuk UMKM dan usaha kerakyatan patut kita dukung bersama
sehingga UMKM dapat bertumbuh dengan baik
neutral - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat) Pemerintahan SBY juga
telah memberikan banyak bantuan tunai, permodalan, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada
UMKM di Indonesia sehingga program ini sangat baik dijalankan agar berkelanjutan
positive - Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat) Ini harus menjadi
momentum munculnya usaha-usaha baru sehingga pola pikir masyarakat bergeser dari pola pikir
pekerja menjadi pola pikir pengusaha

Ringkasan
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengapresiasi program Kredit
Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan bank BUMN, seperti BRI dan BNI. Menurutnya program
KUR menjadi salah satu pendukung bangkitnya UMKM di tengah Pandemi COVID-19. Syarief
menilai program KUR sangat tepat untuk dijalankan mengingat banyaknya pengangguran yang
muncul selama Pandemi COVID-19. Geliat UMKM diyakini dapat menyerap tenaga kerja dan
membuka peluang usaha.

136

SYARIEF HASAN NILAI PROGRAM KUR BANTU DONGKRAK PEREKONOMIAN
NASIONAL
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengapresiasi program Kredit
Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan bank BUMN, seperti BRI dan BNI. Menurutnya program
KUR menjadi salah satu pendukung bangkitnya UMKM di tengah Pandemi COVID-19.
Syarief menilai program KUR sangat tepat untuk dijalankan mengingat banyaknya pengangguran
yang muncul selama Pandemi COVID-19. Geliat UMKM diyakini dapat menyerap tenaga kerja
dan membuka peluang usaha.
"Kita melihat, COVID-19 telah memunculkan arus pengangguran yang baru akibat banyaknya
industri yang terseok-seok, bahkan tumbang," kata Syarief, Senin (7/6/2021).
Mengacu data Kementerian Ketenagakerjaan selama pandemi terjadi PHK terhadap 3,05 juta
orang. Angka ini turut berkontribusi terhadap penambahan jumlah penduduk miskin sebesar
2,76 juta orang dibandingkan tahun 2019.
Syarief mengulas beberapa waktu terakhir, banyak usaha dan industri besar yang harus tumbang
karena Pandemi. Misal, Supermarket Giant yang harus menutup seluruh gerainya di Indonesia.
Juga, maskapai Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air yang menawarkan pensiun dini kepada para
pekerjanya agar dapat bertahan selama Pandemi COVID-19. Ia menyampaikan program KUR
BNI yang terintegrasi dengan Kartu Pra-Kerja patut mendapatkan dukungan.
"Tentu, kebijakan yang baik seperti KUR BNI dan KUR BRI untuk UMKM dan usaha kerakyatan
patut kita dukung bersama sehingga UMKM dapat bertumbuh dengan baik," urai Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebutkan, UMKM merupakan tulang
punggung dari perekonomian nasional. Kebangkitan UMKM menjadi motor penggerak ekonomi
nasional yang sempat anjlok.
"UMKM berkontribusi terhadap 61% produk domestik bruto dan menyerap banyak tenaga kerja
sehingga berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional," rincinya.
Syarief mengatakan program sejenis KUR BNI dan KUR BRI ini sejatinya telah dilakukan di masa
Pemerintahan SBY. Ia memandang program tersebut perlu terus dilanjutkan.
"Pemerintahan SBY juga telah memberikan banyak bantuan tunai, permodalan, hingga Kredit
Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM di Indonesia sehingga program ini sangat baik dijalankan
agar berkelanjutan," ungkap Syarief.
Ia menyerukan situasi pandemi harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi kerakyatan.
"Ini harus menjadi momentum munculnya usaha-usaha baru sehingga pola pikir masyarakat
bergeser dari pola pikir pekerja menjadi pola pikir pengusaha," ujarnya.
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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
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) 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
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 mengintruksikan 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
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan mengintruksikan kepada para pengelola Balai Latihan
Kerja Komunitas agar bersinergi dengan dunia industry sesuai dengan potensi daerah masing138

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 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 IndonesiaSeperti 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.
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Saya sangat
mengapresiasi semangat juang alumni Kartu Prakerja yang terus berupaya mengembangkan
kemampuan diri dan juga kemampuan usaha bisnis. Apalagi disituasi sulit karena pandemi Covid19, sungguh semangat yang sangat luar biasa
positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO kartu Pra Kerja) Program Kartu Prakerja
ada lah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan nyata bagi masyarakat yang kehilangan
pekerjaan karena pendemi Covid-19, untuk mereka terus bisa survive dan mampu tumbuh
berkembang dimasa sulit akibat pandemi
positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO kartu Pra Kerja) Dengan semakin
banyaknya wirausahawan tentunya akan mampu menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia,
ini akan mendorong produktivitas dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita
positive - Sis Apik Wijayanto (Direktur Hubungan Kelembagaan BNI) Demi peningkatan dan
pengembangan usaha, BNI melengkapi Warung Kopi Digital di Mulyaharja, Bogor milik Syarief
dengan berbagai layanan keuangan digital untuk mendukung bisnisnya. Hal ini sejalan dengan
program BNI dalam mendukung sektor UMKM

Ringkasan
Program Kartu Prakerja memang ditujukan untuk peningkatan produktivitas maupun daya saing,
serta untuk mendorong semangat berwirausaha. Dalam kunjungan kerjanya di Bogor, Menteri
Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merasa bangga atas usaha para
alumni Kartu Prakerja saat meninjau langsung lokasi usahanya. Sementara itu, sebagai agen
pembangunan, BNI berkomitmen mendukung Program Kartu Prakerja dalam pengelolaan cash
management secara digital dan pengembangan sumber daya manusia berkelanjutan melalui
Program Graduasi Alumni Kartu Prakerja.
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MENKO AIRLANGGA APRESIASI KUR BNI MELANJUTKAN ESTAFET PROGRAM
KARTU PRAKERJA
Program Kartu Prakerja memang ditujukan untuk peningkatan produktivitas maupun daya saing,
serta untuk mendorong semangat berwirausaha. Dalam kunjungan kerjanya di Bogor, Menteri
Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merasa bangga atas usaha para
alumni Kartu Prakerja saat meninjau langsung lokasi usahanya.
"Saya sangat mengapresiasi semangat juang alumni Kartu Prakerja yang terus berupaya
mengembangkan kemampuan diri dan juga kemampuan usaha bisnis. Apalagi disituasi sulit
karena pandemi Covid-19, sungguh semangat yang sangat luar biasa," ujar Menko Airlangga
saat berbincang dengan alumni Kartu Prakerja di Kota Bogor (3/6) dan Bandung, Jawa Barat
(4/6).
Diketahui, salah satu lokasi usaha yang dikunjungi Menko Airlangga itu adalah Kedai Kopi
Bencoolen milik alumni Kartu Prakerja gelombang 8, Syarief Hidayat. Syarif juga menerima
bantuan CSR berupa komputer dan printer yang diserahkan secara simbolis oleh Menko
Airlangga. Sebelumnya, Syarief berprofesi sebagai freelance project officer di salah satu
perusahaan Event Organizer di Jakarta.
Setelah terkena PHK, Syarief sempat merasa kesulitan menemukan pekerjaan di masa pandemi,
sebelum akhirnya memutuskan untuk mengikuti pelatihan Kartu Prakerja demi mewujudkan
mimpinya membuka usaha kedai kopi.
Mempunyai pengalaman di dunia kopi dan pemasaran, Syarif kemudian mengambil pelatihan
mengenai cara membuka usaha kedai kopi dan strategi pemasaran di beberapa lembaga
pelatihan.
"Program Kartu Prakerja ada lah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan nyata bagi
masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pendemi Covid-19, untuk mereka terus bisa
survive dan mampu tumbuh berkembang dimasa sulit akibat pandemi," ujar Denni Puspa
Purbasari Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja menambahkan.
Mendapat Dukungan BNI Pada kesempatan ini, Syarief memperoleh insentif melalui mitra
pembayaran Kartu Prakerja yaitu BNI serta untuk mengembangkan usahanya, Syarief juga telah
mendapatkan dukungan permo dalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BNI.
Menko Airlangga menyampaikan, banyaknya pilihan program pelatihan Kartu Prakerja terbukti
mampu memenuhi kebutuhan dan minat masyarakat.
Program Kartu Prakerja berhasil membangkitkan semangat masyarakat untuk berwirausaha.
Hingga sekarang, sebanyak 16 gelombang telah direalisasikan Program Kartu Prakerja, dengan
total pendaftar mencapai 62,79 juta orang, dimana 35% dari penerima Kartu Prakerja kini telah
bekerja kembali, sementara 17% memilih untuk berwirausaha.
Momentum kemunculan wirausahawan baru di Tanah Air diharapkan Menko Airlangga dapat
mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
"Dengan semakin banyaknya wirausahawan tentunya akan mampu menyerap banyak tenaga
kerja di Indonesia, ini akan mendorong produktivitas dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
kita," ujarnya.
BNI Mendorong Pemulihan Ekonomi UMKM Sementara itu, sebagai agen pembangunan, BNI
berkomitmen mendukung Program Kartu Prakerja dalam pengelolaan cash management secara
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digital dan pengembangan sumber daya manusia berkelanjutan melalui Program Graduasi
Alumni Kartu Prakerja.
"Demi peningkatan dan pengembangan usaha, BNI melengkapi Warung Kopi Digital di
Mulyaharja, Bogor milik Syarief dengan berbagai layanan keuangan digital untuk mendukung
bisnisnya. Hal ini sejalan dengan program BNI dalam mendukung sektor UMKM," tutur Direktur
Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto.
Selain di Bogor, kegiatan Temu Alumni Kartu Prakerja juga dilakukan di Kota Bandung. Menko
Airlangga menyempatkan secara langsung bertemu dengan alumni Kartu Prakerja yang
merupakan calon penerima KUR dari BNI.
Dalam kunjungan kerja ini, Menko Airlangga didampingi oleh Deputi Kemenko Perekonomian
Iskandar Simorangkir dan Rudy Salahuddin, Serta Direktur Eksekutif PMO Prakerja Denni Puspa
Purbasari dan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. (*).
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positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini bentuk komitmen Kemnaker untuk
meningkatkan kompetensi SDM Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan
BLK Komunitas

Ringkasan
Salah satu yang menjadi fokus pemerintah adalah meningkatkan sumber daya manusia ( SDM).
Terutama di bidang vokasi, yang selalu ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Rembuk Nasional
Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas, rencananya akan dibuka langsung oleh Wakil
Presiden Ma'ruf Amin. Juga dihadiri Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, dan Wakil Ketua DPR
Muhaimin Iskandar (Gus AMI).

MENAKER: PELATIHAN VOKASI DI BLK UNTUK TINGKATKAN KOMPETENSI SDM
Salah satu yang menjadi fokus pemerintah adalah meningkatkan sumber daya manusia ( SDM).
Terutama di bidang vokasi, yang selalu ditekankan oleh Presiden Joko Widodo.
Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas, rencananya akan dibuka langsung
oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Juga dihadiri Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, dan Wakil
Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Gus AMI).
"Ini bentuk komitmen Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia melalui
pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas," kata Menaker Ida Fauziah dalam
keterangan resminya, Senin 7 Juni 2021.
Vokasi memang diharapkan, agar tenaga-tenaganya bisa terampil dan sesuai dengan kebutuhan
lapangan kerja. Maka Ida berharap, pentingnya mutu dari program ini, sehingga pesertanya
memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
144

Selain itu, juga menjamin manfaat serta keberlangsungan BLK di masing-masing daerah. Maka
Ida menegaskan, perlu didorong agar BLK Komunitas bisa dimanfaatkan dalam membangun
sumber daya. Termasuk dengan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan setempat.
"Jadi, jangan sampai BLK mangkrak atau berubah fungsi dari tujuan pendiriannya setelah tidak
mendapatkan paket pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Analisis Kebijakan Publik The Prakarsa, Ahmad Maftuchan
menilai BLK Komunitas perlu untuk dihidupkan. Dalam rangka ketersediaan tenaga kerja melalui
pelatihan vokasi seperti ini.
"Kehadiran BLK Komunitas memang dibutuhkan, apalagi di masa pandemi seperti ini," katanya.
Sementara itu, Pimpinan BLK Komunitas Attaubah, Pondok Pesantren Kaum, Karawang, Hendro
Wibowo, mengatakan sudah tepat jika pemerintah memanfaatkan peran BLK. Mengingat
semkain ketatnya persaingan di dunia kerja. Maka pelatihan-pelatihan ini tepat digunakan untuk
meningkatkan kompetensi SDM.
"Alhamdulillah banyak menghasilkan SDM yang kompeten. Segmentasi usia produktif yang
mengikuti pelatihan juga memberi banyak kesempatan para peserta untuk memilih ingin menjadi
apa setelah ikut program ini," katanya.
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positive - Agus Sugianto Zein (Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangkalan)
Selain tradisi keagamaan, kebiasaan saling berkunjung, kita tahu PMI di Bangkalan di Jawa Timur
itu paling tinggi. Kecamatan Arusbaya ini terkenal warganya lebih suka memlih kerja di
pelayaran. Nah, akumulasi ini yang kita duga kuat menjadi penyebabnya
neutral - Agus Sugianto Zein (Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangkalan)
Namun kami berharap tidak ada varian baru itu ya di Bangkalan
negative - Agus Sugianto Zein (Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangkalan)
Iya, masyarakat mulai abai 3M. Jadi sebelum lebaran kasus kita sangat melandai bahkan hanya
5 orang yang positif. Tetapi 14 hari setelah lebaran baru ketahuan meningkatnya

Ringkasan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menduga
meningkatnya kasus virus corona disebabkan oleh kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
alias TKI dalam masa lebaran Juni lalu. Peningkatan kasus Covid-19 juga ditengarai akibat tradisi
keagamaan seperti ziarah dan hari raya Lebaran yang menyebabkan mobilitas warga cukup masif
sehingga dinilai menyulut penularan Covid-19.

LONJAKAN COVID-19 DI BANGKALAN DIDUGA IMBAS KEDATANGAN TKI
Jakarta - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur,
menduga meningkatnya kasus virus corona disebabkan oleh kepulangan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) alias TKI dalam masa lebaran Juni lalu.
Peningkatan kasus Covid-19 juga ditengarai akibat tradisi keagamaan seperti ziarah dan hari
raya Lebaran yang menyebabkan mobilitas warga cukup masif sehingga dinilai menyulut
penularan Covid-19.
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"Selain tradisi keagamaan, kebiasaan saling berkunjung, kita tahu PMI di Bangkalan di Jawa
Timur itu paling tinggi. Kecamatan Arusbaya ini terkenal warganya lebih suka memlih kerja di
pelayaran. Nah, akumulasi ini yang kita duga kuat menjadi penyebabnya," kata Juru Bicara
Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangkalan Agus Sugianto Zein saat dihubungi
CNNIndonesia.com, Senin (7/6).
Dengan dugaan itu, Agus mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga telah
mengambil beberapa sampel pasien Covid-19 dengan hasil pemeriksaan Cycle Threshold (CT) di
bawah 30 persen untuk dikirimkan ke Balitbangkes Kementerian Kesehatan guna dilakukan
Whole Genome Sequencing (WGS).
WGS dilakukan untuk mengetahui apakah pasien Covid-19 juga membawa varian mutasi virus
SARS-CoV-2 yang saat ini juga mulai bermunculan di Indonesia. Lebih lanjut, Agus menyebut,
pihaknya saat ini juga telah melakukan pemeriksaan covid-19 secara masif kepada tenaga
kesehatan di Bangkalan.
"Namun kami berharap tidak ada varian baru itu ya di Bangkalan," kata dia.
Agus menyebut, sebelum Lebaran, penambahan kasus Covid-19 harian hanya kisaran di 5 kasus,
namun kini berlipat ganda hingga 5 kali lipat dari biasanya.
Ia juga menyebut perilaku kepatuhan masyarakat Bangkalan terhadap protokol kesehatan 3M
juga mulai menurun.
Agus melanjutkan, saat ini jumlah kasus aktif di Bangkalan per data 6 Juni berada di angka 139
kasus. Sebanyak 88 diantaranya dirawat di rumah sakit, sementara 51 lainnya menjalani isolasi
mandiri di rumah masing-masing dengan pengawasan Satgas Covid-19 lingkup RT/RW.
"Iya, masyarakat mulai abai 3M. Jadi sebelum lebaran kasus kita sangat melandai bahkan hanya
5 orang yang positif. Tetapi 14 hari setelah lebaran baru ketahuan meningkatnya," ujar Agus.
Kabupaten Bangkalan dalam beberapa hari terakhir sempat menjadi sorotan lantaran
peningkatan kasus Covid-19 mengakibatkan pelayanan IGD RSUD setempat ditutup untuk
sementara sejak Sabtu (5/6) lalu, menyusul kematian dua tenaga kesehatan di RSUD tersebut,
yakni seorang dokter dan bidan.
Buntut lain dari peningkatan kasus Covid-19 di Bangkalan yakni terjadi penyekatan di Jembatan
Suramadu yang merupakan penghubung Pulau Madura dan Jawa Timur.
Petugas melakukan tes deteksi Covid-19 kepada pengendara yang hendak menyeberang ke
Surabaya. Hingga Minggu (6/6) pukul 19.09 WIB, petugas mendapati 70 pengendara positif
Covid-19.
(khr/psp).
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neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) (Kuota) sekitar 44.000
karena hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12-16

Ringkasan
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 telah dibuka dengan kuota untuk 44.000 orang.
Pendaftaran Prakerja gelombang 17 telah dibuka sejak Sabtu (5/6/2021).

PASTIKAN 4 HAL INI AGAR LOLOS KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 telah dibuka dengan kuota untuk 44.000 orang.
Pendaftaran Prakerja gelombang 17 telah dibuka sejak Sabtu (5/6/2021). Hal ini disampaikan
oleh Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu.
"(Kuota) sekitar 44.000 karena hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 1216," ujar Louisa kepada Kompas.com, Sabtu (5/6/2021).
Berdasarkan informasi yang tercantum pada dashboard pendaftaran Prakerja, tertera
pendaftaran terakhir akan ditutup pada hari ini, Senin (7/6/2021).
Masih ada kesempatan bagi para pendaftar yang belum kunjung menerima program ini.
Perhatikan 4 hal ini agar peluang lolos semakin besar pada pendaftaran Prakerja gelombang 17:
Salah satu kesalahan mendasar dalam pendaftaran Prakerja adalah salah mengisi data diri.
Oleh karena itu, pastikan ulang apakah data yang diisikan sudah benar.
Pastikan kembali nomor ponsel, nomor induk kependudukan ( NIK ), nomor kartu keluarga (KK),
dan e-mail sudah benar serta tidak ada kesalahan.
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Pastikan juga nomor ponsel dan e-mail aktif. Bisa jadi pendaftar sudah lolos, tetapi informasi itu
tak sampai padanya.
Kemudian, periksa kembali apakah syarat file yang diunggah, seperti foto KTP sudah sesuai
ketentuan. Misalnya, tidak blur, posisi benar dan kualitas gambarnya kurang dari 2 MB.
Selain itu, pastikan data NIK dan KK yang diisikan sudah sesuai.
Penyaringan pendaftar dilakukan dengan sistem, untuk mencocokkan antara Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dari data yang ada di Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil ).
Misalnya, jika pendaftar tercatat sebagai pelajar atau mahasiswa di Dukcapil, maka secara
otomatis tidak akan lolos penyaringan.
Bisa saja data diri pendaftar masih tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemenikbud).
Jika sudah bukan mahasiswa atau pelajar dan ingin mendaftar Prakerja, maka pastikan statusnya
di Dukcapil Jika mengalami ketikdasesuaian NIK atau KK, maka bisa melapor ke Call Center
Dukcapil di 1500-538 atau datang ke kantor Dukcapil terdekat.
Kartu Prakerja adalah program untuk peningkatan kompetensi, sekaligus pemberian insentif bagi
penerima yang layak mendapat bantuan.
Bantuan diberikan bagi para pekerja/buruh yang dirumahkan, pencari kerja, serta pelaku usaha
mikro kehilangan pekerjaan mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19.
Maka, demi sasaran program yang tepat sasaran, pihak penyelenggara tidak akan meloloskan
pendaftar yang telah menerima bantuan.
Bantuan yang dimaksud adalah bantuan sosial dari Kementerian Sosial (DTKS), Bantuan Subsidi
Upah (BSU), ataupun Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Pendaftar yang sudah lolos di gelombang sebelumnya, juga tidak akan bisa menerima Prakerja
di gelombang lainnya.
Maka, agar lolos Prakerja pastikan bahwa pendaftar bukan penerima bantuan.
Agar lolos penyaringan Prakerja, maka perlu pastikan bahwa Anda sudah memenuhi syarat yang
ditentukan.
Pendaftar merupakan warga neraga Indonesia (WNI) yang telah menginjak usia 18 tahun ke
atas.
Selain itu, pendaftar bukan anggota TNI/Polri, aparatur sipil negara (ASN), anggota DPR/DPRD,
dan pejabat pemerintahan lainnya.
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positive - Airlangga Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Sebagai
bentuk dukungan pemberdayaan kepada wirausaha Alumni Kartu Prakerja yang berkelanjutan,
pemerintah memberikan fasilitasi pembiayaan KUR Super Mikro bagi wirausaha alumni peserta
Program Kartu Prakerja yang terkena PHK
positive - Airlangga Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Para lulusan
dari program kartu prakerja bisa ditawarkan untuk kredit usaha rakyat super mikro yang
besarnya di bawah Rp10 juta
positive - Dedi Yudianto (Penggagas Warkop Digital) Program Warkop Digital dapat memberikan
basis ekonomi digital di setiap desa
positive - Dedi Yudianto (Penggagas Warkop Digital) Semuanya akan dikelola oleh alumni Kartu
Prakerja yang sudah mendapatkan pelatihan dan sertifikat. Alumni Kartu Prakerja dapat menjadi
salah satu dari ratusan keagenan digital yang akan hadir di desa dan kelurahan

Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mendorong alumni program Kartu
Prakerja untuk berani merintis usaha, salah satunya warung kopi dan layanan digital.
Menurutnya, alumni Kartu Prakerja dapat menjadi salah satu dari ratusan keagenan digital yang
akan hadir di desa dan kelurahan. "Sebagai bentuk dukungan pemberdayaan kepada wirausaha
Alumni Kartu Prakerja yang berkelanjutan, pemerintah memberikan fasilitasi pembiayaan KUR
Super Mikro bagi wirausaha alumni peserta Program Kartu Prakerja yang terkena PHK," ujar
Airlangga dalam keterangan resmi, Senin, 7 Juni 2021.
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AIRLANGGA DORONG ALUMNI KARTU PRAKERJA JADI PENGUSAHA WARKOP DAN
LAYANAN DIGITAL
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mendorong alumni
program Kartu Prakerja untuk berani merintis usaha, salah satunya warung kopi dan layanan
digital. Menurutnya, alumni Kartu Prakerja dapat menjadi salah satu dari ratusan keagenan
digital yang akan hadir di desa dan kelurahan.
"Sebagai bentuk dukungan pemberdayaan kepada wirausaha Alumni Kartu Prakerja yang
berkelanjutan, pemerintah memberikan fasilitasi pembiayaan KUR Super Mikro bagi wirausaha
alumni peserta Program Kartu Prakerja yang terkena PHK," ujar Airlangga dalam keterangan
resmi, Senin, 7 Juni 2021.
Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional dapat mencapai 3,9 persen dan
pertumbuhan wirausaha baru 4 persen pada 2024. Ketua Umum Partai Golkar tersebut
menegaskan pemerintah siap memberikan dukungan berupa akses permodalan bagi para alumni
Kartu Prakerja yang kini sudah mencapai 16 gelombang.
PMO Kartu Prakerja sedang membuka pendaftaran gelombang 17. "Para lulusan dari program
kartu prakerja bisa ditawarkan untuk kredit usaha rakyat super mikro yang besarnya di bawah
Rp10 juta," ujarnya.
Dalam acara talkshow "Antara Tren, Produk, dan Konsumen" di Hotel Papandayan Bandung,
Airlangga Airlangga Hartanto menekankan kepada Alumni Prakerja untuk berani wirausaha
dengan KUR Super Mikro. Salah satunya membuka Warkop Digital di tiap desa atau kelurahan.
Kemenko Perekonomian menegaskan siap memfasilitasi peluang permodalan KUR Super Mikro
khusus bagi Alumni Prakerja. Warkop Digital merespon kesempatan tersebut dengan ikut
berpartisipasi dan mendukung Alumni Prakerja untuk wujudkan usaha Warung Kopi Digital di
Bandung, Jawa Barat.
Penggagas Warkop Digital Dedi Yudianto mengatakan kehadiran program tersebut akan
menyokong kampanye digitalisasi UMKM Pemerintah dan berpotensi mewujudkan 10 juta
lapangan pekerjaan, terutama untuk membangun ekonomi desa pasca pandemi Covid-19.
"Program Warkop Digital dapat memberikan basis ekonomi digital di setiap desa," ujar Dedi.
Pada tahun 2020, Bencoolen Coffee menjadi salah satu mitra edukator pelatihan Prakerja dengan
kelas "Barista Pemula & Wirausaha Kopi Kekinian dengan Modal Minim" dan telah memiliki total
21.000 alumni yang tersebar di seluruh Indonesia.
Para alumni dipersiapkan untuk menjadi calon wirausaha dalam bidang industri perkopian dan
layanan digital yang sangat dibutuhkan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, saat ini
Bencoolen Coffee sedang membangun Warkop Digital untuk fasilitasi wadah kumpul digital
dengan dukungan kopi Bengkulu sebagai penggerak, serta melibatkan berbagai jenis kopi dari
sabang sampai Merauke untuk dihidangkan di setiap Warkop Digital di desa dan kelurahan.
Warung Kopi Digital merupakan program wirausaha mandiri dengan pemanfaatan teknologi
digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan akses dan
pelayanan informasi serta membangun usaha mikro guna memberikan lapangan pekerjaan bagi
masyarakat.
Dedi mengatakan Warkop Digital bukan hanya sebagai pusat bisnis UMKM desa, tetapi juga
pembelajaran digital. "Semuanya akan dikelola oleh alumni Kartu Prakerja yang sudah
mendapatkan pelatihan dan sertifikat. Alumni Kartu Prakerja dapat menjadi salah satu dari
ratusan keagenan digital yang akan hadir di desa dan kelurahan," ujarnya.
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Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memberikan pelatihan
vokasi bagi pekerja Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Untuk diketahui,
sebanyak 2.700 karyawan Giant akan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak
dari ditutupnya seluruh gerai supermarket di Indonesia.

KORBAN PHK GIANT DAPAT PELATIHAN VOKASI
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memberikan pelatihan
vokasi bagi pekerja Giant yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Untuk diketahui, sebanyak 2.700karyawan Giant akan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) dampak dari ditutupnya seluruh gerai supermarket di Indonesia.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan
Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri berharap, 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 Latihan Kerja (BLK) Kemnaker,” kata Indah di Jakarta, Sabtu, 5 Juni.
Indah menjelaskan, bahwa pelatihan vokasi di BLK diperuntukkan bagi angkatan kerja untuk
membekali keterampilan (Skilling), meningkatkan keterampilan (up skill), ataupun alih
keterampilan (reskill). Selain itu, 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," ujarnya.
Putri mengaku, 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,”
pungkasnya. (der-fin/lin)
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Ringkasan
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan Tingkat
Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual membahas
beberapa isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial, serta penataan kembali dunia kerja yang
terdampak Covid-19. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, dalam pertemuan tersebut,
GNB mendesak agar ILO memperkuat dukungannya kepada negara-negara anggota dalam
mewujudkan pemulihan dunia kerja yang terdampak Covid-19.

3 ISU PEKERJA INI JADI FOKUS KEMENAKER DI GNB
JAKARTA, - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan
Tingkat Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual membahas
beberapa isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial, serta penataan kembali dunia kerja yang
terdampak Covid-19.
Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, dalam pertemuan tersebut, GNB mendesak agar
ILO memperkuat dukungannya kepada negara-negara anggota dalam mewujudkan pemulihan
dunia kerja yang terdampak Covid-19.
"GNB mendesak ILO untuk memperkuat dukungan kepada anggota-anggotanya dalam
mewujudkan pemulihan dampak Covid-19 terhadap dunia kerja, khususnya dalam tiga isu
penting (memastikan akses vaksinasi Covid-19, memajukan ekonomi digital, dan
mengembangkan potensi SDM)," ujar Anwar Sanusi yang disampaikan melalui siaran pers dikutip
Senin (7/06/2021).
Terkait dengan akses vaksinasi Covid-19, Anwar menilai pekerja membutuhkan akses vaksinasi
yang tepat waktu, terjangkau, dan adil untuk semua negara. Indonesia meminta anggota GNB
mendesak ILO untuk memperkuat keterlibatannya dengan WHO untuk mewujudkan tujuan ini.
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"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.
Kedua, dalam memajukan ekonomi digital untuk menciptakan kesempatan kerja sebagai sarana
mengatasi ketimpangan antara negara berkembang dan negara maju.
Pihaknya mendukung upaya GNB mengatasi kesenjangan digital di antara masyarakat di dalam
negeri dan antar negara, serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama pembangunan.
Isu ketiga, yakni mengembangkan, menerapkan, dan mengadaptasi rencana respon dan
pemulihan nasional yang berpusat pada manusia, atas permintaan negara anggota.
Anwar mengatakan, 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.
Pertemuan ini juga membahas seputar konflik antara Palestina dan Israel. Pelanggaran berat
dan berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh Israel dan agresi berkelanjutan
di wilayah Palestina yang secara nyata sangat berdampak pada kondisi sosial-ekonomi, tenaga
kerja, dan pekerjaan di Palestina.
Sebagai anggota GNB, baik Pemerintah maupun masyarakat Indonesia telah berkontribusi
memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat multilateral maupun bilateral.
"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.
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positive - Airlangga Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Sebagai
bentuk dukungan pemberdayaan kepada wirausaha Alumni Kartu Prakerja yang berkelanjutan,
pemerintah memberikan fasilitasi pembiayaan KUR Super Mikro bagi wirausaha alumni peserta
Program Kartu Prakerja yang terkena PHK
positive - Airlangga Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Para lulusan
dari program kartu prakerja bisa ditawarkan untuk kredit usaha rakyat super mikro yang
besarnya di bawah Rp10 juta
positive - Dedi Yudianto (Penggagas Warkop Digital) Program Warkop Digital dapat memberikan
basis ekonomi digital di setiap desa
positive - Dedi Yudianto (Penggagas Warkop Digital) Semuanya akan dikelola oleh alumni Kartu
Prakerja yang sudah mendapatkan pelatihan dan sertifikat. Alumni Kartu Prakerja dapat menjadi
salah satu dari ratusan keagenan digital yang akan hadir di desa dan kelurahan

Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mendorong alumni program Kartu
Prakerja untuk berani merintis usaha, salah satunya warung kopi dan layanan digital.
Menurutnya, alumni Kartu Prakerja dapat menjadi salah satu dari ratusan keagenan digital yang
akan hadir di desa dan kelurahan.

156

MENKO AIRLANGGA DORONG ALUMNI KARTU PRAKERJA, BUKA USAHA KOPI DAN
LAYANAN DIGITAL
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mendorong alumni
program Kartu Prakerja untuk berani merintis usaha, salah satunya warung kopi dan layanan
digital.
Menurutnya, alumni Kartu Prakerja dapat menjadi salah satu dari ratusan keagenan digital yang
akan hadir di desa dan kelurahan.
"Sebagai bentuk dukungan pemberdayaan kepada wirausaha Alumni Kartu Prakerja yang
berkelanjutan, pemerintah memberikan fasilitasi pembiayaan KUR Super Mikro bagi wirausaha
alumni peserta Program Kartu Prakerja yang terkena PHK," ujar Airlangga dalam keterangan
resmi, Senin (7/6/2021).
Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional dapat mencapai 3,9 persen dan
pertumbuhan wirausaha baru 4 persen pada 2024.
Ketua Umum Partai Golkar tersebut menegaskan pemerintah siap memberikan dukungan berupa
akses permodalan bagi para alumni Kartu Prakerja yang kini sudah mencapai 16 gelombang.
PMO Kartu Prakerja sedang membuka pendaftaran gelombang 17.
"Para lulusan dari program kartu prakerja bisa ditawarkan untuk kredit usaha rakyat super mikro
yang besarnya di bawah Rp10 juta," jelasnya.
Dalam acara talkshow "Antara Tren, Produk, dan Konsumen" di Hotel Papandayan Bandung,
Airlangga Airlangga Hartanto menekankan kepada Alumni Prakerja untuk berani wirausaha
dengan KUR Super Mikro. Salah satunya buka Warkop Digital di tiap desa atau kelurahan.
Kemenko Perekonomian menegaskan siap memfasilitasi peluang permodalan KUR Super Mikro
khusus bagi Alumni Prakerja. Warkop Digital merespon kesempatan tersebut dengan ikut
berpartisipasi dan mendukung Alumni Prakerja untuk wujudkan usaha Warung Kopi Digital di
Bandung, Jawa Barat.
Penggagas Warkop Digital Dedi Yudianto mengatakan kehadiran program tersebut akan
menyokong kampanye digitalisasi UMKM Pemerintah dan berpotensi mewujudkan 10 juta
lapangan pekerjaan, terutama untuk membangun ekonomi desa pasca pandemi Covid-19.
"Program Warkop Digital dapat memberikan basis ekonomi digital di setiap desa," ujar Dedi.
Pada tahun 2020, Bencoolen Coffee menjadi salah satu mitra edukator pelatihan Prakerja dengan
kelas "Barista Pemula & Wirausaha Kopi Kekinian dengan Modal Minim" dan telah memiliki total
21.000 alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Para alumni dipersiapkan untuk menjadi calon
wirausaha dalam bidang industri perkopian dan layanan digital yang sangat dibutuhkan di tengah
pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, saat ini Bencoolen Coffee sedang membangun Warkop Digital untuk fasilitasi
wadah kumpul digital dengan dukungan kopi Bengkulu sebagai penggerak, serta melibatkan
berbagai jenis kopi dari sabang sampai Merauke untuk dihidangkan di setiap Warkop Digital di
desa dan kelurahan.
Warung Kopi Digital merupakan program wirausaha mandiri dengan pemanfaatan teknologi
digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan akses dan
pelayanan informasi serta membangun usaha mikro guna memberikan lapangan pekerjaan bagi
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masyarakat. Dedi mengatakan Warkop Digital bukan hanya sebagai pusat bisnis UMKM desa,
tetapi juga pembelajaran digital.
"Semuanya akan dikelola oleh alumni Kartu Prakerja yang sudah mendapatkan pelatihan dan
sertifikat. Alumni Kartu Prakerja dapat menjadi salah satu dari ratusan keagenan digital yang
akan hadir di desa dan kelurahan," imbuhnya.
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baru sebesar 4 persen pada 2024
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Upaya
peningkatan jumlah wirausaha ini juga diiringi dengan Program Kartu Prakerja yang merupakan
inisiasi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dana
prakerja ini kami pakai untuk kebutuhan modal usaha

Ringkasan
Program Kartu Prakerja dinilai berhasil menekan pengangguran. Makanya, program ini akan
dilanjut pada semester II 2021.

EFEKTIF TEKAN JUMLAH PENGANGGURAN
Pemerintah Lanjutkan Program Prakerja
Program Kartu Prakerja dinilai berhasil menekan pengangguran. Makanya, program ini akan
dilanjut pada semester II 2021.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berharap dilanjutnya
program Kartu Prakerja ini, kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah diharapkan dapat
maksimal memberikan dampak baik kepada masyarakat. Termasuk melahirkan wirausaha baru.
Berdasarkan catatan pemerintah, tahun ini, target program Kartu Prakerja kira-kira 8,2 juta dan
sudah jalan semester 1-2021 2,7 juta. Sedangkan program Kartu Prakerja telah meningkatkan
kelompok wirausaha sebanyak 13 persen.
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"Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,9 persen dan pertumbuhan
wirausaha baru sebesar 4 persen pada 2024," ujarnya.
Menurut Airlangga, 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 dengan Program Kartu Prakerja yang
merupakan inisiasi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM," tuturnya.
Penerima Program Prakerja asal Sulsel, Misnawati, mengemukakan, program ini cukup
membantu saat masa pendemi Covid-19. Saat ekonomi keuangan krisis, insentif yang diberikan
pemerintah justru membantu menekan pengangguran. "Dana prakerja ini kami pakai untuk
kebutuhan modal usaha," sebutnya, (fin/dir)
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Ringkasan
BP Jamsostek menggulirkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Karyawan korban
PHK dapat uang tunai dan pelatihan kerja. Program baru itu membuat para pekerja dan
keluarganya dinilai akan memberikan ketenangan ketika mengalami Pemutusan Hubungan

JAMSOSTEK LINDUNGI KORBAN PHK
BP Jamsostek menggulirkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Karyawan korban
PHK dapat uang tunai dan pelatihan kerja.
Program baru itu membuat para pekerja dan keluarganya dinilai akan memberikan ketenangan
ketika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Uang tunai diberikan sebesar 45 persen
dari upah untuk tiga bulan pertama. Kemudian 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya.
Pjs Kepala Cabang Makassar BP Jamsostek, Lubis Latif, menyampaikan, informasi dari pusat saat
ini sementara disiapkan aspek regulasi teknis Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di level
menteri. Merupakan turunan dari PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP.
Saat ini, aturan teknis yang sudah ada adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran
dalam Program JKP. Sinergi regulasi dengan Kementerian keuangan sementara dikoordinasikan.
Dari sisi kesiapan operasional program, BPJS Ketenagakerjaan juga mempersiapkan infrastruktur
operasional dari sisi internal, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem, maupun
regulasi internal.
"Salah satunya, integrasi data dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan
oleh BPJS Kesehatan," ungkap Lubis, Minggu, 6 Juni.
Saat ini BP Jamsostek lanjutnya, sedang melakukan sosialisasi program JKP agar peserta dapat
memahami regulasi. Termasuk syarat mendapatkan manfaat program terutama dari sisi
kepatuhan pembayaran iuran. Khusus perusahaan menengah dan besar.
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"Bagi yang patuh nanti otomatis tanpa tambahan iuran, jadi perusahaan akan bayar seperti
biasa, tapi oleh pemerintah ditambahkan iuran 0,22 persen," bebernya.
Selanjutya sebagian iuran JKK dan JKM yang dibayarkan seperti biasanya akan dilakukan
rekomposisi iuran dengan rincian iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14 persen dan
iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,10 persen.
"Sedangkan, manfaat yang diterima peserta JKP meliputi uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan kerja," urainya.
Pengamat Ekonomi Unismuh, Abdul Muthalib menyampaikan pemerintah harus menjamin dan
memastikan program baru di BP Jamsostek tersebut tidak akan membebani pekerja maupun
pengusaha. Apalagi di masa pandemi saat ini. "Kita takutkan jangan sampai dibilang tidak ada
tambahan iuran, tetapi ujung-ujungnya ternyata ada," tambahnya.
Ia menilai dalam kondisi saat ini perusahan seringkali akan mencari celah untuk melakukan PHK.
Makanya pemerintah harus membuat skemayang bisa melindungi pekerja, (abd/dir)
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Ringkasan
Pemkot Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
meminta kepada setiap kepala SKPD di lingkup Pemkot Batu untuk mendaftarkan THL (tenaga
harian lepas) ke dalam BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan maksimal pada tahun depan.
Kepala BKPSDM Kota Batu, Siswanto menerangkan, untuk pendaftaran THL agar bisa menjadi
anggota BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan merupakan ranah pada masing-masing SKPD.
Dimana saat ini, belum semua THL tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

KEPALA SKPD DIIMBAU DAFTARKAN THL KE BPJS
Pemkot Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
meminta kepada setiap kepala SKPD di lingkup Pemkot Batu untuk mendaftarkan THL (tenaga
harian lepas) ke dalam BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan maksimal pada tahun depan.
Kepala BKPSDM Kota Batu, Siswanto menerangkan, untuk pendaftaran THL agar bisa menjadi
anggota BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan merupakan ranah pada masing-masing SKPD.
Dimana saat ini, belum semua THL tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada setiap kepala SKPD untuk menganggarkan. Agar THL
bisa terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan," ujar Siswanto kepada ameg. id.
Meski begitu, walau THL Pemkot Batu belum seluruhnya tercover BPJS. Pihak BKPSDM Pemkot
Batu memastikan, untuk seluruh tenaga honorer Pemkot Batu telah tercover empat program
BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2021 ini.
"Jika pada tahun 2020 lalu sebanyak 470 tenaga honorer Pemkot Batu hanya tercover dua
program BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian
(JKM). Tahun ini ada dua tambahan program BPJS Ketenagakerjaan yang akan merek terima,
yakni program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)," benar Siswanto. (Ananto
Wibowo-Januar Triwahyudi)
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negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Gelombang 17 dibuka
hari ini, Sabtu (5/6) jam 12.00 WIB
negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Sekitar 44.000 karena
hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12-16

Ringkasan
Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja kembali membuka pendaftaran peserta
gelombang 17 pada Sabtu (5/6). Program ini terbuka bagi buruh khususnya mereka yang terkena
pemutusan hubungan kerja. "Gelombang 17 dibuka hari ini, Sabtu (5/6) jam 12.00 WIB," ujar
PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu kepada wartawan, Sabtu (5/6).

PENDAFTARAN GELOMBANG 17 KARTU PRAKERJA DIBUKA
JAKARTA. Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja kembali membuka pendaftaran
peserta gelombang 17 pada Sabtu (5/6). Program ini terbuka bagi buruh khususnya mereka
yang terkena pemutusan hubungan kerja. "Gelombang 17 dibuka hari ini, Sabtu (5/6) jam 12.00
WIB," ujar PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu kepada wartawan, Sabtu (5/6).
Kuota yang disediakan dalam gelombang 17 saat ini sekitar 44.000 peserta. Jumlah tersebut
untuk memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12 sampai gelombang 16. "Sekitar
44.000 karena hanya memulihkan kepesertaan yang dicabut dari gelombang 12-16," ucap
Louisa.
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negative - Arie Dharmanto (Direktur Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau) Tersangka kedua
yakni Far alias Hafiz pria kelahiran Tegal, yang beralamat Jalan Bambu Kuning Kilometer 16 RT
8
negative - Arie Dharmanto (Direktur Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau) Mengetahui hal
tersebut tim langsung melakukan penyelidikan di Kampung Simpangan Kilometer 16 Jalan
Tanjung Uban, yang diduga terdapat tempat penampungan para calon PMI ilegal. Selanjutnya
pada pukul 12.30 WIB ditemukan adanya 30 orang calon PMI ilegal asal Lombok, yang telah
ditampung oleh pelaku
negative - Arie Dharmanto (Direktur Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau) Tersangka dan 30
orang korban, serta barang bukti dibawa ke Polda Kepri, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
negative - Arie Dharmanto (Direktur Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau) Pasal yang
dipersangkakan pada pelaku, yakni dugaan tindak pidana orang perseorangan dilarang
melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri tanpa memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 81, dan pasal 83 UU No. 18/2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Ringkasan
Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal, berhasil digagalkan oleh Subdit IV
Ditreskrimum Polda Kepri. Ada sebanyak 30 PMI yang berhasil diamankan, mereka terdiri dari
29 laki-laki, dan satu wanita. Puluhan PMI ini diamankan saat berada di Kampung Simpangan
Km 16 Jalan Tanjung Uban. Dari kasus ini, didapati dua orang yang menjadi tersangka karena
berperan sebagai pengurus. Kedua tersangka yakni Samsul Hadi alias Sul pria kelahiran Lombok
20 April 1973 yang beralamat di Perumnas Air Raja Blok D No 16.
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POLDA KEPRI GAGALKAN PENYELUNDUPAN 30 PEKERJA MIGRAN ILEGAL ASAL
INDONESIA
BATAM - Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal, berhasil digagalkan oleh
Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri. Ada sebanyak 30 PMI yang berhasil diamankan, mereka
terdiri dari 29 laki-laki, dan satu wanita.
Puluhan PMI ini diamankan saat berada di Kampung Simpangan Km 16 Jalan Tanjung Uban. Dari
kasus ini, didapati dua orang yang menjadi tersangka karena berperan sebagai pengurus. Kedua
tersangka yakni Samsul Hadi alias Sul pria kelahiran Lombok 20 April 1973 yang beralamat di
Perumnas Air Raja Blok D No 16.
" Tersangka kedua yakni Far alias Hafiz pria kelahiran Tegal, yang beralamat Jalan Bambu Kuning
Kilometer 16 RT 8," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kepri, Kombes
Pol Arie Dharmanto, Senin (7/6/2021).
Modus operandi yang dilakukan kedua tersangka, yakni melakukan penampungan dan
pengurusan hingga pemberangkatan PMI ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen resmi. Di
mana para PMI ini diberangkatkan melalui pelabuhan ilegal, dengan iming-iming mendapatkan
gaji yang besar.
Kronologis penangkapan yakni pada Minggu (6/6/2021) sekitar pukul 09.00 WIB anggota Subdit
IV Ditreskrimum Polda Kepri, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang
calon PMI ilegal yang berada di Kampung Simpangan, Kilometer 16 Jalan Tanjung Uban akan
diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia.
"Mengetahui hal tersebut tim langsung melakukan penyelidikan di Kampung Simpangan
Kilometer 16 Jalan Tanjung Uban, yang diduga terdapat tempat penampungan para calon PMI
ilegal. Selanjutnya pada pukul 12.30 WIB ditemukan adanya 30 orang calon PMI ilegal asal
Lombok, yang telah ditampung oleh pelaku," jelas Arie.
Pada saat ditemukan, tersangka sedang melakukan proses pengurusan keberangatannya dengan
menawarkan pekerjaan di Negara Malaysia, sebagai pekerja kebun sayur dan pekerjaan lainnya
dengan menjanjikan penghasilan paling kecil sebulan sebesar Rp3 juta, dan paling besar Rp4,5
juta.
Selanjutnya tim Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, berhasil melakukan penangkapan dua orang
tersangka di dekat tempat penampungan. "Tersangka dan 30 orang korban, serta barang bukti
dibawa ke Polda Kepri, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya.
Barang bukti yang diamankan dari kasus ini yakni uang sejumlah Rp7,8 juta, ponsel, buku
catatan PMI yang telah dikirim ke Negara Malaysia, dua tiket boarding pass calon PMI. Juga ada
surat keterangan pemeriksaan COVID-19 sebanyak dua lembar.
"Pasal yang dipersangkakan pada pelaku, yakni dugaan tindak pidana orang perseorangan
dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri tanpa memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 81, dan pasal 83 UU No. 18/2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," tutup Arie.
(eyt).
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Ringkasan
Upaya peningkatan skill tenaga keja di Tanah Air terus dilakukan. Berbagai program digelar baik
berupa program reguler yang dilaksakanan pemerintah maupun program baru bekerja sama
dengan pihak swasta. Di antara program peningkatan keterampilan yang realatif baru adalah
Kartu Prakerja. Meski di awa-awal kehadirannya pada Maret tahun lalu sempat menuai
kontroversi karena dianggap hanya menguntungkan sebagian kecil perusahana penyedia
layanan pelatihan yang terlibat, pogram ini terbukti cukup diterima masyarakat.

KARTU PRAKERJA VS BALAI LATIHAN KERJA
Upaya peningkatan skill tenaga keja di Tanah Air terus dilakukan. Berbagai program digelar baik
berupa program reguler yang dilaksakanan pemerintah maupun program baru bekerja sama
dengan pihak swasta.
Di antara program peningkatan keterampilan yang realatif baru adalah Kartu Prakerja. Meski di
awa-awal kehadirannya pada Maret tahun lalu sempat menuai kontroversi karena dianggap
hanya menguntungkan sebagian kecil perusahana penyedia layanan pelatihan yang terlibat,
pogram ini terbukti cukup diterima masyarakat.
Buktinya, hingga kini Kartu Prakerja telah memasuki gelombang ke-17 yang pendaftarannya
dibuka akhir pekan lalu. Pada periode kali ini, program Kartu Prakerja mengalokasikan kuota
sebanyak 44.000 peserta. Berbagai pelatihan ditawarkan mulai dari keterampilan di bidang 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 pandemi Covid-19.
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Manfaat nyata program tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh para penerimanya, khususnya
dalam menjaga daya beli di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari pada
sebuah diskusi di Jakarta baru-baru ini mengungkapkan, sepanjang 2020 lalu, Kartu Prakerja
menjangkau 5,5 juta penerima dengan menyerap Rp20 triliun anggaran yang diamanatkan.
Sementara itu, pada kuartal I/2021, manfaat Program Kartu Prakerja dirasakan oleh 2,77 juta
peserta baru.
Tahun ini, kata Denni, anggaran Kartu Prakerja mencapai Rp10 triliun di mana penyerapannya
sudah mencapai 98%. Menurutnya, 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
dikelola oleh Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Keberadaan BLK ini sangat membantu para lulusan sekolah yang ingin menambah keterempilan
sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui BLK ini pula, biasanya perusahaanperusahaan 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,
fesyen, 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 didirikan di lembaga keagamaan seperti pondok
pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, dan komunitas lainnya.
BLK Komunitas keberadaanya tidak seperti BLK konvensional yang langsung di kelola DinasDinas Ketenagakerjaan Provinsi. Di BLK Komunitas, penyelenggara yang berkerja dengan
Kemnaker bisa menyelenggarakan pelatihan kompetensi/keahlian guna memberikan
keterampilan kerja kepada komunitas masyarakat di sektiar lembaga, sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja atau mendorong untuk berwirausaha.
Terkait keberadaan BLK Komunitas ini, Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa pihaknya
berkomitmen untuk menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi SDM di
Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas.
Menurut Ida, Kemnaker akan terus meningkatkan peran dan mutu BLK Komunitas serta
menjamin manfaat dan keberlanjutannya dengan menyelanggarakan pelatihan-pelatihan sesuai
kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap peluang dan potensi, kreatif dan inovatif. Tidak lupa, pada
program ini juga diharapkan dapat memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor industri.
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 pelang usaha sendiri
dan dapat membuka lowongan kerja untuk orang lain.
(ynt).
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neutral - H. Subandi (Wakil Bupati Sidoarjo) Program pemagangan dalam negeri memberikan
peluang bagi warga Sidoarjo untuk bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Seperti korban PHK dan
lulusan baru. Untuk itu, kami minta agar 50 perusahaan di Sidoarjo yang ikut bimtek ini bisa
memfasilitasi peserta program magang
positive - H. Subandi (Wakil Bupati Sidoarjo) Melalui program ini perusahaan bisa mengutamakan
warga Sidoarjo sendiri untuk direkrut. Karena sumber daya Manusia warga Sidoarjo sudah
banyak yang memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan
positive - H. Subandi (Wakil Bupati Sidoarjo) Karena komitmen kami yaitu mempercepat
merealisasikan program membuka seratus ribu lapangan kerja baru

Ringkasan
Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi membuka Bimtek Pemagangan Dalam Negeri 2021, Senin,
(7/6/2021) di Hotel Aston Sidoarjo. Program yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sidoarjo tersebut melibatkan 50 perusahaan. Program pemagangan dalam negeri
bertujuan memberi kesempatan membuka lapangan kerja baru kepada korban PHK maupun
fresh graduate/lulusan baru.

WABUP SUBANDI MINTA 50 PERUSAHAAN FASILITASI PROGRAM MAGANG DALAM
NEGERI
Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi membuka Bimtek Pemagangan Dalam Negeri 2021,
Senin, (7/6/2021) di Hotel Aston Sidoarjo. Program yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Sidoarjo tersebut melibatkan 50 perusahaan.
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Program pemagangan dalam negeri bertujuan memberi kesempatan membuka lapangan kerja
baru kepada korban PHK maupun fresh graduate/lulusan baru.
Selain itu, program magang dalam negeri memberikan peluang bagi para pekerja yang ingin
meningkatkan skil atau keahliannya untuk bisa magang di luar perusahaan tempatnya bekerja.
Seluruh perusahaan yang menjadi peserta bimtek diminta Wabup Sidoarjo H. Subandi untuk
memberikan kesempatan kepada peserta magang dalam negeri. Tentunya sesuai dengan
kebutuhan dan keahlian yang diminta oleh perusahaan tersebut.
Program ini menurut Wabup Subandi memberikan peluang lebar kepada masyarakat Sidoarjo
untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya bagi korban PHK. Karena tujuan utama program ini
adalah untuk mengurangi angka pengangguran akibat pandemi Covid-19.
"Program pemagangan dalam negeri memberikan peluang bagi warga Sidoarjo untuk bisa
mendapatkan pekerjaan lagi. Seperti korban PHK dan lulusan baru. Untuk itu, kami minta agar
50 perusahaan di Sidoarjo yang ikut bimtek ini bisa memfasilitasi peserta program magang," ujar
Wabup Sidoarjo H. Subandi.
Keuntungan perusahaan dengan adanya program dalam negeri adalah memberi kesempatan
manajemen perusahaan untuk merekrut karyawan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
Khususnya karyawan yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo.
"Melalui program ini perusahaan bisa mengutamakan warga Sidoarjo sendiri untuk direkrut.
Karena sumber daya Manusia warga Sidoarjo sudah banyak yang memiliki keahlian dan
keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan," terang Subandi.
"Karena komitmen kami yaitu mempercepat merealisasikan program membuka seratus ribu
lapangan kerja baru," tambahnya. [isa/but].
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Ringkasan
Polda Jawa Timur (Jatim) memastikan Bandara Internasional Juanda telah menerapkan Protokol
Kesehatan (Prokes) ketat. Aturan tersebut berlaku untuk para penumpang yang akan berangkat
maupun yang tiba di bandara, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI). Protokol kesehatan itu
meliputi pengecekan suhu tubuh hingga pengisian kartu kewaspadaan kesehatan atau
Electronic-Health Alert Card (E-HAC). Apabila ada yang terdeteksi Covid 19, akan langsung
dibawa ke rumah sakit rujukan untuk test PCR. "Selanjutnya akan dikaran-tinabila hasilnya
Positif. Protokol kesehatan itu sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur (SOP)," kata
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Sabtu (5/6/2021).

PROKES BANDARA JUANDA SIAP SAMBUT KEPULANGAN PMI
SURABAYA - Polda Jawa Timur (Jatim) memastikan Bandara Internasional Juanda telah
menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat. Aturan tersebut berlaku untuk para penumpang
yang akan berangkat maupun yang tiba di bandara, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Protokol kesehatan itu meliputi pengecekan suhu tubuh hingga pengisian kartu kewaspadaan
kesehatan atau Electro-nic-Health Alert Card (E-HAC). Apabila ada yang terdeteksi Covid 19,
akan langsung dibawa ke rumah sakit rujukan untuk test PCR. "Selanjutnya akan dikarantina bila
hasilnya Positif. Protokol kesehatan itu sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur (SOP),"
kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Sabtu (5/6/2021).
Gatot mengatakan, setelah para penumpang menjalani karantina di Surabaya, selanjutnya
mereka melanjutkan karantina selama 3 hari yang terpusat di kabupaten/kota dan pada hari ke
5 dilakukan tes swab kedua.Bila positif dirujuk ke rumah sakit Covid-19 daerah. Bila negatif, akan
dipulangkan ke rumah masing-masing untuk lakukan isolasi mandiri dan dilakukan pengawasan
oleh petugas PPKM Mikro,"katanya.
Sementara itu, dari data yang diterima Polda Jatim, PMI dan WNA yang masuk ke Jawa Timur
sampai tanggal 4 Juni 2021, sebanyak 12.770 orang. Jumlah tersebut berasal dari Jaim 10.979
orang dan luar Jatim 1.791 orang. Sedangkan yang menjalani karantina di Asrama Haji Sukolilo
Surabaya sebanyak 628 orang. Sebanyak 11.862 orang telah dipilangkan karena negatif.
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Sedangkan yang positif covid-19 sebanyak 150 orang. "Dari jumlah itu 80 orang sembuh dan 70
orang masih menjalani isolasi," katanya.
Sebelumnya sebanyak 7.300 PMI dari Malaysia akan kembali ke tanah air. Rencananya mereka
akan dipulangkan baik melalui udara, laut, maupun darat. Pemerintah menyiapkan scenario jika
titik kepulangan mereka akan ditetapkan sesuai dengan jarak terdekat dari wilayah asal PMI.
Mengingat saat ini Malaysia melakukan lockdown akibat lonjakan kasus Covid-19 maka
diperlukan persiapan ekstra di titik kepulangan termasuk di bandar udara PMI yang kembali ke
tanah air benar-benar bebas Covid-19. Protokol Kesehatan harus benar-benar dijalankan
sehingga tidak kebobolan.
"Kepulangan PMI dari Malaysia ini merupakan pekerjaan rumah besar yang melibatkan lintas
kementerian/Lembaga negara. Kami berharap Kemenko PMK turun langsung menghandle
kepulangan ribuan PMI ini sehingga mereka aman baik dari sisi Kesehatan, sosial, hingga
ekonomi," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh, beberapa waktu lalu. #3M#mencucitangan#menjagajarak#me-makaimasker#ingatpesanibu. ihyaulumuddin
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Ringkasan
Ada yang berbeda pada pembukaan Gelombang 17 Program Kartu Prakerja yang kali ini
dimarakkan dengan adanya counter layanan bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta. Ribuan Purna PMI baru saja kembali ke tanah air dari berbagai
negara seperti Malaysia, Hongkong, Arab Saudi dan lain-lain. Mereka yang tengah menjalani
karantina di Wisma Atlet ini mendapat pendampingan cara mendaftar Program Kartu Prakerja
dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

PEMBUKAAN GELOMBANG 17 KARTU PRAKERJA, DENNI PURBASARI APRESIASI
COUNTER LAYANAN BAGI PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
Jakarta - Ada yang berbeda pada pembukaan Gelombang 17 Program Kartu Prakerja yang kali
ini dimarakkan dengan adanya counter layanan bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta.
Ribuan Purna PMI baru saja kembali ke tanah air dari berbagai negara seperti Malaysia,
Hongkong, Arab Saudi dan lain-lain. Mereka yang tengah menjalani karantina di Wisma Atlet ini
mendapat pendampingan cara mendaftar Program Kartu Prakerja dari Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
"Kami mengapresiasi lebih dari 20 orang staf Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang
selama beberapa hari bekerja keras mendampingi 6 ribu Purna PMI untuk memperkenalkan tata
cara pendaftaran Kartu Prakerja. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Komandan Satgas
TNI serta Tim Kementerian Kesehatan di Wisma Atlet yang memungkinkan terselenggaranya
kegiatan ini," kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa
Purbasari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (6/6/2021).
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Sebelum layanan pendampingan, sosialisasi kepada para Purna PMI yang baru datang dilakukan
melalui pembagian selebaran serta layar monitor di Tower 9 yang menjadi titik registrasi
kedatangan.
Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran dilaksanakan di Tower 10 lantai
2, setelah para Purna PMI mendapat 'clearance' dari Satgas Covid-19 RS Darurat Wisma Atlet.
Gelombang 17 Program Kartu Prakerja yang dibuka pada Sabtu, 5 Juni 2021 akan menjaring
hanya sekitar 44 ribu penerima baru. Jumlah ini berasal dari kepesertaan penerima Kartu
Prakerja dari Gelombang 12-16 yang dicabut karena tidak memanfaatkan bantuan selama
sebulan sejak mereka ditetapkan sebagai penerima.
Menurut Denni, pendampingan ini sangat baik bagi para Purna PMI yang memiliki keinginan
untuk mendaftar program Kartu Prakerja, tapi memiliki keterbatasan.
"Keterbatasan literasi digital, sarana, maupun prasarana untuk mendaftar dan mengikuti
pelatihan online Prakerja. Kami mendukung asistensi pendaftaran Program Kartu Prakerja dari
BP2MI kepada saudara-saudara kita Purna PMI," ungkapnya.
Doktor ekonomi lulusan University of Colorado at Boulder Amerika Serikat ini berharap,
sekembalinya dari luar negeri, para Purna PMI dapat memanfaatkan berbagai pelatihan yang
tersedia di ekosistem Kartu Prakerja.
"Mau jadi pekerja kantoran macam customer service, jadi nanny atau pengasuh bayi, maupun
jadi pelaku sektor wirausaha, semua ada pelatihannya di Program Kartu Prakerja. Ada 1.561
pelatihan dari 179 lembaga pelatihan yang bisa dipilih sesuai minat dan potensi masing-masing,"
terangnya.
Deputi Ekonomi Kepala Staf Kepresidenan 2015-2020 ini menekankan bahwa pelatihan di Kartu
Prakerja dinilai sangat bagus berdasarkan rating dan ulasan dari para peserta yang jumlahnya
mencapai 8,2 juta orang.
"Rating pelatihan di ekosistem Kartu Prakerja 4,8 dari skala 5. Survei Cyrus Network pada Mei
2021 menyebutkan 98,7 persen responden merasa mendapat manfaat dari pelatihan Kartu
Prakerja. Survei ini juga mengungkapkan bahwa 92,6 persen penerima Kartu Prakerja merasa
bahwa ilmu yang didapatkan dalam pelatihan Kartu Prakerja bisa diaplikasikan di tempat kerja
atau tempat usaha," urainya.
Selain itu, tambah Denni, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021 dari
Badan Pusat Statistik yang baru dirilis Mei lalu menyebut bahwa 90,97 persen penerima Kartu
Prakerja menganggap program ini dapat meningkatkan keterampilan kerja mereka.
"Hasil survei evaluasi ini semestinya bisa menjadi bukti bagi mereka yang masih sangsi terhadap
kualitas pelatihan online Prakerja," tuturnya.
Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani berterima kasih pada Manajemen Pelaksana
Program Kartu Prakerja atas ikut sertanya 110 ribu Purna PMI sebagai penerima Kartu Prakerja
pada tahun 2020.
Ia berharap, pada pembukaan gelombang Program Kartu Prakerja sepanjang 2021, minimal
jumlah peserta yang sama bisa diisi dari kalangan Purna PMI.
"Program Kartu Prakerja sangat bagus karena semakin menyempurnakan Purna PMI sebagai
sosok mandiri secara ekonomi," tegasnya.
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Komentar positif atas kegiatan ini datang dari Murtini, seorang Purna PMI yang telah puluhan
tahun menjadi pahlawan devisa di Singapura, Taiwan, Hong Kong dan kali ini baru kembali dari
Inggris.
"Program Kartu Prakerja ini membuat saya tertarik untuk mengikutinya. Cuma, sebagai orang
yang kurang paham teknologi informasi, saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya senang sekali
ada penjelasan dan petugas yang mengarahkan. Terus terang, saya merasa sangat terbantu,"
kata perempuan 43 tahun itu.
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Saya sangat
mengapresiasi semangat juang alumni Kartu Prakerja yang terus berupaya mengembangkan
kemampuan diri dan juga kemampuan usaha bisnis. Apalagi di situasi sulit karena pandemi
Covid-19, sungguh semangat yang sangat luar biasa
positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO kartu Pra Kerja) Program Kartu Prakerja
adalah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan nyata bagi masyarakat yang kehilangan
peker-jaan kerena pendemi Covid-19. untuk mereka terus bisa stirvive dan mampu tumbuh
berkembang dimasa sulit akibat pandemi
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan
semakin banyaknya wira-usahawan tentunya akan mampu menyerap banyak tenaga kerja di
Indonesia, ini akan mendorong produktivitas dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Demi
peningkatan dan pengembangan usaha, BNI melengkapi Warung Kopi Digital di Mulyaha-ija,
Bogor milik Syarief dengan berbagai layanan keuangan digital untuk mendukung bisnisnya. Hal
ini sejalan dengan program BNI dalam mendukung sektor UMKM

Ringkasan
Program Kartu Prakerja pemerintah telah membantu para pencari kerja maupun korban PHK
untuk kembali bangkit mengembangkan kompetensi melalui bantuan biaya yang dikucurkan.
Program Kartu Prakerja memang ditujukan untuk peningkatan produktivitas maupun daya saing,
serta untuk mendorong semangat berwirausaha. Dalam kunjungan kerjanya di Bogor, Menteri
Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merasa bangga atas usaha para
alumni Kartu Prakerja saat meninjau langsung lokasi usahanya.
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MENKO AIRLANGGA APRESIASI KUR BNI LANJUTKAN ESTAFET PROGRAM KARTU
PRAKERJA
JAKARTA - Program Kartu Prakerja pemerintah telah membantu para pencari kerja maupun
korban PHK untuk kembali bangkit mengembangkan kompetensi melalui bantuan biaya yang
dikucurkan. Program Kartu Prakerja memang ditujukan untuk peningkatan produktivitas maupun
daya saing, serta untuk mendorong semangat berwirausaha.
Dalam kunjungan kerjanya di Bogor, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian,
Airlangga Hartarto merasa bangga atas usaha para alumni Kartu Prakerja saat meninjau
langsung lokasi usahanya.
"Saya sangat mengapresiasi semangat juang alumni Kartu Prakerja yang terus berupaya
mengembangkan kemampuan diri dan juga kemampuan usaha bisnis. Apalagi di situasi sulit
karena pandemi Covid-19, sungguh semangat yang sangat luar biasa," ujar Menko Airlangga
saat berbincang dengan alumni Kartu Prakerja di Kota Bogor (3/6) dan Bandung, Jawa Barat,
Jumat (4/6) yang dikutip dari siaran pers.
Diketahui, salah satu lokasi usaha yang dikunjungi Menko Airlangga itu adalah Kedai Kopi
Bencoolen milik alumni Kartu Prakerja gelombang 8, Syarief Hidayat. Syarif juga menerima
bantuan CSR berupa komputer dan printer yang diserahkan secara simbolis oleh Menko
Airlangga.
Sebelumnya, Syarief berprofesi sebagai freelance project officer di salah satu perusahaan event
organizer di Jakarta. Setelah terkena PHK, Syarief sempat merasa kesulitan menemukan
pekerjaan di masa pandemi, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengikuti pelatihan Kartu
Prakerja demi mewujudkan mimpinya membuka usaha kedai kopi.
Mempunyai pengalaman di dunia kopi dan pemasaran, Syarif kemudian mengambil pelatihan
mengenai cara membuka usaha kedai kopi dan strategi pemasaran di beberapa lembaga
pelatihan.
"Program Kartu Prakerja adalah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan nyata bagi
masyarakat yang kehilangan pekerjaan kerena pendemi Covid-19. untuk mereka terus bisa
survive dan mampu tumbuh berkembang dimasa sulit akibat pandemi," kata Direktur Eksekutif
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari.
Dapat Dukungan BNI
Pada kesempatan itu, Syarief memperoleh insentif melalui mitra pembayaran Kartu Prakerja yaitu
BNI serta untuk mengembangkan usahanya, Syarief juga telah mendapatkan dukungan
permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BNI.
Menko Airlangga menyampaikan, banyaknya pilihan program pelatihan Kartu Prakerja terbukti
mampu memenuhi kebutuhan dan minat masyarakat. Program Kartu Prakerja berhasil
membangkitkan semangat masyarakat untuk berwirausaha.
Hingga sekarang, sebanyak 16 gelombang telah direalisasikan Program Kartu Prakerja, dengan
total pendaftar mencapai 62,79 juta orang, dimana 35% dari penerima Kartu Prakerja kini telah
bekerja kembali, sementara 17% memilih untuk berwirausaha.
Momentum kemunculan wirausahawan baru di Tanah Air diharapkan Menko Airlangga dapat
mempercepat pemulihan ekonomi nasional. "Dengan semakin banyaknya wirausahawan
tentunya akan mampu menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia, ini akan mendorong
produktivitas dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita," ujar Airlangga.
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Sementara itu, sebagai agen pembangunan, BNI berkomitmen mendukung Program Kartu
Prakerja dalam pengelolaan cash management secara digital dan pengembangan sumber daya
manusia berkelanjutan melalui Program Graduasi Alumni Kartu Prakerja.
"Demi peningkatan dan pengembangan usaha, BNI melengkapi Warung Kopi Digital di
Mulyaharja, Bogor milik Syarief dengan berbagai layanan keuangan digital untuk mendukung
bisnisnya. Hal ini sejalan dengan program BNI dalam mendukung sektor UMKM," tutur Direktur
Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto.
Selain di Bogor, kegiatan Temu Alumni Kartu Prakerja juga dilakukan di Kota Bandung. Menko
Airlangga menyempatkan secara langsung bertemu dengan alumni Kartu Prakerja yang
merupakan calon penerima KUR dari BNI.
Dalam kunjungan kerja ini, Menko Airlangga didampingi oleh Deputi Kemenko Perekonomian
Iskandar Simorangkir dan Rudy Salahuddin, Serta Direktur Eksekutif PMO Prakerja Denni Puspa
Purbasari dan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. (ris)
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negative - Mohammad Faisal (Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia
(Core)) Ini menunjukkan, problem pengangguran bukan selalu karena mismatch keterampilan,
melainkan karena keterbatasan lapangan kerja yang layak. Ini disayangkan karena sebenarnya
potensi kita cukup besar jika diiringi dengan kebijakan yang tepat
neutral - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI))
Kalau jenis pekerjaan seperti ini yang akan menjamur di masa depan, tentu harus segera
diantisipasi karena mereka tetap subyek yang harus dilindungi dan bekerja dengan layak

Ringkasan
Berbeda dari asumsi umum, di tengah semarak revolusi industri 4.0, lapangan kerja yang dinilai
berprospek cerah di Indonesia justru tidak harus berasal dari sektor bernilai tambah tinggi.
Reformasi struktural dan reindustrialisasi di Indonesia dinilai masih panjang. Survei Bank Dunia
dan Bappenas menunjukkan pekerjaan prospektif di Indonesia umumnya bukan di sektor bernilai
tambah tinggi yang membutuhkan kualifikasi khusus. Tantangan ke depan tidak hanya seputar
tuntutan meningkatkan kapasitas pekerja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang
berkualitas dan bernilai tambah tinggi.

PROSPEK PEKERJAAN BERKUALITAS MASIH MINIM
Berbeda dari asumsi umum, di tengah semarak revolusi industri 4.0, lapangan kerja yang dinilai
berprospek cerah di Indonesia justru tidak harus berasal dari sektor bernilai tambah tinggi.
Reformasi struktural dan reindustrialisasi di Indonesia dinilai masih panjang.
Survei Bank Dunia dan Bappenas menunjukkan pekerjaan prospektif di Indonesia umumnya
bukan di sektor bernilai tambah tinggi yang membutuhkan kualifikasi khusus. Tantangan ke
depan tidak hanya seputar tuntutan meningkatkan kapasitas pekerja, tetapi juga menciptakan
lapangan kerja yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi.
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Laporan Outlook Lapangan Pekerjaan Indonesia 2020 oleh Bank Dunia dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) menyurvei 3.839 perusahaan manufaktur, bernilai tambah
tinggi (menengah-besar) dan bernilai tambah rendah (mikro-besar), di Jawa Barat, Jawa Timur,
Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, Banten, dan Sulawesi Selatan.
Laporan yang dirilis 21 Mei 2021 itu mengumpulkan informasi tentang kondisi pasar kerja untuk
memetakan jenis pekerjaan yang memiliki prospek cerah hingga redup di Indonesia.
Hasil analisis menggarisbawahi bahwa berbeda dari asumsi umum, di tengah semarak revolusi
industri 4.0, lapangan kerja yang dinilai berprospek cerah di Indonesia tidak harus berasal dari
sektor bernilai tambah tinggi yang membutuhkan kualifikasi kerja tinggi.
Sembilan dari 42 jenis pekerjaan yang termasuk kategori "proyeksi cerah" berasal dari
perusahaan yang bergerak di sektor bernilai tambah rendah, berskala kecil, bahkan bersifat
informal. Misalnya, petugas kebersihan, agen penjual (sales-persori), kurir, pengemudi taksi,
buruh pertanian dan perkebunan, serta buruh pabrik manual.
Sementara itu, 18 dari 42 pekerjaan berkategori cerah yang bergerak di sektor bernilai tambah
tinggi hanya membutuhkan kapasitas pendidikan standar minimum tingkat SMA. Antara lain,
wartawan, agen pemasaran dan iklan, teknisi mesin dan komputer, mandor konstruksi,
sekretaris, petugas entri data, dan teknisi servis pendingin ruangan.
Hanya 21 persen dari jenis pekerjaan "cerah" yang membutuhkan pendidikan tinggi setingkat
diploma dan sarjana. Di satu sisi, dengan kualifikasi kerja yang rendah, lebih banyak orang
terserap di pasar kerja. Di sisi lain, pekerjaan bernilai tambah dan berkualifikasi rendah umumnya
memberi bayaran upah pas-pasan atau di bawah standar kelayakan.
Laporan itu menilai perjalanan Indonesia melakukan reformasi struktural ekonomi dan
reindustrialisasi masih panjang. Dinamika pasar kerja tidak cukup hanya disikapi dari sisi
permintaan (kapasitas tenaga kerja), tetapi juga dari sisi penawaran (lapangan kerja yang
disediakan).
Reformasi struktural
Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Mohammad Faisal,
Minggu (6/6/2021), pemerintah kerap menggaungkan pentingnya reformasi struktural, salah
satunya diwujudkan lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, hal itu tidak diiringi dengan
strategi investasi, perdagangan, dan industri yang terintegrasi.
Saat ini, investasi masih lebih banyak masuk di sektor tersier yang padat modal ketimbang sektor
sekunder (manufaktur) yang padat karya dan bernilai tambah. Data Kementerian Investasi
menunjukkan, pada triwulan 1-2021 investasi di sektor sekunder Rp 88,3 triliun, lebih rendah
dari sektor tersier (padat modal) Rp 104,8 triliun, meski lebih tinggi dari sektor primer (ekstraktif)
Rp 26,6 triliun.
Faisal menilai, tantangan menciptakan lapangan kerja tidak hanya secara kuantitas, tetapi juga
kualitas. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan, struktur angkatan kerja masih
surplus di kalangan berpendidikan menengah. Tingkat pengangguran justru tinggi di kalangan
berpendidikan SMK/SMA dan lulusan universitas.
"Ini menunjukkan, problem pengangguran bukan selalu karena mismatch keterampilan,
melainkan karena keterbatasan lapangan kerja yang layak. Ini disayangkan karena sebenarnya
potensi kita cukup besar jika diiringi dengan kebijakan yang tepat," ujar Faisal.
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Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai,
proyeksi bahwa pekerjaan masa depan umumnya ada di sektor nonproduktif memunculkan
kekhawatiran bahwa lapangan kerja yang tercipta tidak cukup berkualitas untuk memperbaiki
taraf hidup pekerja.
Ia juga menyoroti pekerjaan lepas dan informal yang tergolong cerah di masa depan, seperti
kurir dan pengemudi taksi. Umumnya, mereka berstatus sebagai mitra dalam ekonomi gig atau
startup digital. Regulasi ketenagakerjaan yang ada saat ini tidak bisa dipakai untuk melindungi
hak-hak mereka, baik sebagai mitra maupun pekerja.
Dengan kata lain, ada kekosongan regulasi saat ini untuk melindungi para pekerja berkedok
mitra itu. "Kalau jenis pekerjaan seperti ini yang akan menjamur di masa depan, tentu harus
segera diantisipasi karena mereka tetap subyek yang harus dilindungi dan bekerja dengan layak,"
kata Timboel.
Ia menilai, peningkatan kapasitas dan keahlian pekerja adalah keniscayaan meski dampaknya
baru dirasakan dalam jangka panjang. (AGE)
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positive - Bhima Yudhistira (Pengamat ekonomi Indef) Artinya lulusan kartu prakerja yang belum
mendapat pekerjaan perlu disalurkan oleh pemerintah ke dunia usaha
positive - Bhima Yudhistira (Pengamat ekonomi Indef) Dunia usaha butuh berapa orang, maka
lulusan prakerja bisa masuk ke sektor yang siap. Ini juga sebagai evaluasi hasil pra kerja apakah
benar benar siap diserap dunia kerja

Ringkasan
Kelanjutan kartu prakerja sebaiknya saat ini difokuskan untuk menciptakan pasar kerja. Hal ini
disampaikan oleh Pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira menilai terkait. Pihaknya
mengkhawatirkan apabila pembukaan prakerja tidak disertai dengan kemampuan pemerintah
untuk menurunkan pengangguran selama pandemi.

LULUSAN KARTU PRAKERJA BELUM MENDAPAT PEKERJAAN? INI YANG HARUS
DILAKUKAN PEMERINTAH
JAKARTA - Kelanjutan kartu prakerja sebaiknya saat ini difokuskan untuk menciptakan pasar
kerja. Hal ini disampaikan oleh Pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira menilai terkait.
Pihaknya mengkhawatirkan apabila pembukaan prakerja tidak disertai dengan kemampuan
pemerintah untuk menurunkan pengangguran selama pandemi.
"Artinya lulusan kartu prakerja yang belum mendapat pekerjaan perlu disalurkan oleh
pemerintah ke dunia usaha," ujar Bhima saat dihubungi Okezone di Jakarta (6/6/2021).
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Bhima melihat perkembangan industri yang sudah mulai bergeliat ditunjukkan dengan PMI
manufaktur 55,3 menjadi momen naiknya penyerapan tenaga kerja. Fungsi pemerintah juga
harus menjadi fasilitator.
"Dunia usaha butuh berapa orang, maka lulusan prakerja bisa masuk ke sektor yang siap. Ini
juga sebagai evaluasi hasil pra kerja apakah benar benar siap diserap dunia kerja," katanya.
(dni).

185

Judul

VOKASI PELUANG BESAR BAGI JATIM

Nama Media

Bisnis Indonesia

Newstrend

Sektor Manufaktur Daerah

Halaman/URL

Pg7

Jurnalis

Peni Widarti

Tanggal
Ukuran

2021-06-07 04:12:00
387x295mmk

Warna

Warna

AD Value

Rp 338.625.000

News Value

Rp 1.015.875.000

Kategori

Ditjen Binalattas

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
positive - Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jatim) Semua sektor tersebut membutuhkan
vokasi yang benar-benar lirik and match, dan lulusan yang siap bekerja dan produktif
neutral - Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jatim) Makanya dulu kami pernah membuat
SMK Negeri 1 di Panggul. Trenggalek dengan jurusan teknik pengolahan hasil laut dan
pariwisata, karena kami mau mapping vokasi itu sesuai dengan industri di daerah itu
positive - Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jatim) Kita bisa memperbanyak suntikan
kurikulum dari industri yang praktis. Jadi saat ini bukan soal vokasi atau nonvokasi, tetapi
program pendidikan kita harus agille [tangkas] dan saya berharap ke depan akan ada
keselarasan antara industri dan vokasi
neutral - Wikan Sakarinto (Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek) 'Tingkat
kebutuhan dunia kerja yang sesuai dengan industri andalan sangat besar. Jadi dalam link and
match intinya jangan sampai masak sendiri-sendiri, misalnya lulusan sudah dimasak oleh
perguruan tinggi dan SMK, ternyata setelah dicicipi oleh industri, ternyata tidak cocok. Lalu tidak
dipakai atau diterima tapi diberi training tambahan, kan artinya dimasak lagi karena lulusan
dianggap mengecewakan. Ini bukan link and match,"
positive - Anies Baswedan (Gubernur Provinsi DKI Jakarta) "Jika dihitung, bisa lebih dari 98%
dari pasokan kebutuhan pangan,"
positive - Pamrihadi Wiraryo (Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya) "Saya berharap
semoga para pedagang tersebut bertemu dengan pengusaha beras dari Jawa Timur untuk
menjadi pembeli di acara misi dagang,"
neutral - Pamrihadi Wiraryo (Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya) "Kami juga kerja
sama dengan Daya Tani Ngawi dalam hal makloon beras FS serta Gapoktan Sido Makmur,
sementara dengan Blitar kerja sama B to B untuk pasokan telur dengan koperasi yang ada di
sana,"
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Ringkasan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana terus membangun kawasan industri yang
membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sektor manufaktur. Dengan kondisi tersebut, maka
pendidikan vokasi memiliki peluang manis untuk terus dikembangkan. Wakil Gubernur Jatim Emil
Elesti-anto Dardak mengatakan sepertiga perekonomian Jatim disumbang oleh sektor industri
manufaktur, disusul sektor perdagangan dan pertanian. Menurutnya, Jatim sangat berpotensi
untuk pengembangan vokasi karena memiliki aktivitas industri yang sibuk dan didukung oleh
aktivitas pelabuhan tersibuk ke-45 dunia. Bahkan, Jatim merupakan provinsi penyumbang
perekonomian di Pulau Jawa terbesar kedua yakni sekitar 24,62%.

VOKASI PELUANG BESAR BAGI JATIM
| SUMBER DAYA MANUSIA |
Bisnis, SURABAYA --- Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana terus membangun kawasan
industri yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sektor manufaktur. Dengan kondisi
tersebut, maka pendidikan vokasi memiliki peluang manis untuk terus dikembangkan.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan sepertiga perekonomian Jatim
disumbang oleh sektor industri manufaktur, disusul sektor perdagangan dan pertanian.
"Semua sektor tersebut membutuhkan vokasi yang benar-benar link and match, dan lulusan
yang siap bekerja dan produktif," katanya, Jumat (4/6).
Menurutnya, Jatim sangat berpotensi untuk pengembangan vokasi karena memiliki aktivitas
industri yang sibuk dan didukung oleh aktivitas pelabuhan tersibuk ke-45 dunia. Bahkan, Jatim
merupakan provinsi penyumbang perekonomian di Pulau Jawa terbesar kedua yakni sekitar
24,62%.
Dia menjelaskan lebih dari 800.000 industri manufaktur yang beroperasi di Jatim menyerap 3,2
juta. Emil menegaskan bahwa ke depannya, Pemprov Jatim merencanakan penambahan
pembangunan kawasan industri yang tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang siap
bekerja.
Sejauh ini, katanya, vokasi banyak didominasi oleh teknik otomotif mesin ringan dan teknik
komputer ringan, padahal masih banyak industri lain yang juga potensial seperti tekstil, alas kaki,
barang dari karet, peralatan listrik, mesin, alat angkutan, makanan dan minuman serta industri
hulu seperti pengolahan produk agro.
"Makanya dulu kami pernah membuat SMK Negeri 1 di Panggul Trenggalek dengan jurusan
teknik pengolahan hasil laut dan pariwisata, karena kami mau mapping vokasi itu sesuai dengan
industri di daerah itu," ujarnya.
Namun demikian, dia tidak memungkiri bahwa di tengah besarnya potensi vokasi dan
ketersediaan lapangan kerja industri masih terdapat tantangan lain dalam pengembangan
vokasi. Saat ini, Jatim mengalami keterbatasan tenaga pengajar yang sesuai dengan kebutuhan
industri.
Untuk itu, pengembangan vokasi membutuhkan peran perguruan tinggi dan industri untuk
melakukan re-skilling terhadap guru-guru SMK ataupun perguruan tinggi.
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"Kita bisa memperbanyak suntikan kurikulum dari industri yang praktis. Jadi saat ini bukan soal
vokasi atau nonvokasi, tetapi program pendidikan kita harus agille [tangkas] dan saya berharap
ke depan akan ada keselarasan antara industri dan vokasi," ujar Emil.
Adapun, program pengembangan vokasi pertama di Jatim pada 2017 tercatat sudah ada realisasi
kerja sama industri dengan SMK yakni 50 industri dengan 234 SMK.
Selanjutnya, program vokasi kedua pada 2019 terdapat kerja sama antara 98 industri dengan
213 SMK. Kerja sama vokasi terbanyak berada di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Kabupaten
Mojokerto.
Senada, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek Wikan Sakarinto mengatakan
adanya industri andalan serta industri pendukung dalam pengembangan kawasan industri di
Jatim jadi tantangan baru bagi dunia pendidikan vokasi.
'Tingkat kebutuhan dunia kerja yang sesuai dengan industri andalan sangat besar. Jadi dalam
link and match intinya jangan sampai masak sendiri-sendiri, misalnya lulusan sudah dimasak
oleh perguruan tinggi dan SMK, ternyata setelah dicicipi oleh industri, ternyata tidak cocok. Lalu
tidak dipakai atau diterima tapi diberi training tambahan, kan artinya dimasak lagi karena lulusan
dianggap mengecewakan. Ini bukan link and match," katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut juga menjadi catatan bagi lulusan perguruan tinggi atau SMK,
sebab dunia kerja masih mengeluh terhadap pendidikan. Link and match, katanya, juga bukan
hanya soal magang dan MoU, tetapi sebaiknya kurikulum disusun bersama dengan industri.
"Tiap tahun konten berubah enggak apa-apa, karena vokasi itu harus agille dan lincah mengikuti
perubahan yang ada. Artinya kurikulum itu dimasak bareng, jadi industri harus benar-benar hadir
bersama kampus sejak awal bikin resep kurikulum, minimal 50 jam per semester per prodi,"
imbuhnya.
KERJA SAMA
Dalam perkembangan lain, kerja sama antar daerah di sektor perdagangan kembali dijalin antara
Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Timur.
PT Food Station Tjipinang, perusahaan milik daerah Provinsi DKI Jakarta ikut serta dalam misi
dagang dan investasi Pemprov Jawa Timur di Jakarta.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kerja sama antara Jakarta dan Jatim
sangat mendasar dan penting dengan berlandaskan keadilan bagi setiap kalangan agar kegiatan
pasar pun dapat berjalan dengan baik serta efisien.
Menurut Anies, DKI Jakarta memiliki sekitar 17%-18% aktivitas perekonomian di Indonesia
untuk dikontribusikan ke seluruh Tanah Air.
Di sisi lain, Jakarta merupakan kota jasa yang memiliki ketergantungan pada komoditi dari luar
daerah, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar amat tinggi. "Jika dihitung, bisa lebih dari
98% dari pasokan kebutuhan pangan," ujar Gubernur Anies dalam keterangan resmi, Jumat
(4/6).
Sementara itu, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengatakan
dengan kolaborasi tersebut maka instansinya bakal membuka stand dan memperkenalkan
beberapa produk unggulannya yaitu beras.
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Selain memperkenalkan aneka produk di acara tersebut, Food Station juga akan mengajak serta
30 pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) agar bisa menjalin kontak dengan pelaku
bisnis asal Jawa Timur.
"Saya berharap semoga para pedagang tersebut bertemu dengan pengusaha beras dari Jawa
Timur untuk menjadi pembeli di acara misi dagang," jelas Pamrihadi.
Menurut dia, Provinsi Jatim bukan daerah yang asing dalam kerja sama bisnis dengan PT Food
Station Tjipinang. Beberapa daerah di Jatim sudah menjalin kerja sama baik secara business to
business (B to B) maupun govemment to government (G to G) di antaranya Ngawi, Blitar,
Sidoarjo, dan Malang.
Pamrihadi menambahkan kerja sama dengan Pemerintah Sidoarjo dalam bentuk makloon untuk
beras dan penyerapan PK. Sementara itu, kerja sama dengan Perumda Tunas Malang untuk
memasarkan rempah-rempah di marketplace milik Food Station.
"Kami juga kerja sama dengan Daya Tani Ngawi dalam hal makloon beras FS serta Gapoktan
Sido Makmur, sementara dengan Blitar kerja sama B to B untuk pasokan telur dengan koperasi
yang ada di sana," imbuhnya.
PT Food Station kini juga sedang melakukan penjajakan kerja sama sebagai off taker hasil
pertanian dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan BUMD di Sidoarjo, Nganjuk, dan
Jember hasil padi varietas mentik wangi, a
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positive - Marlon Limbong (Pengacara Hadi) Pertimbangan kami kasasi karena kemanusiaan.
Usianya masih muda dan dia masih punya kesempatan memperbaiki kehidupannya
negative - Marlon Limbong (Pengacara Hadi) Dia hanya dititipi dan diberi uang Rp 2 juta untuk
mengantar sabu-sabu ke Surabaya. Dia hanya korban yang karena ketidaktahuannya
dimanfaatkan jaringan narkoba untuk mengambil sabu-sabu

Ringkasan
Samsul Hadi masih harus mengubur keinginannya untuk lepas dari jeruji besi. Majelis hakim
tinggi tidak mengabulkan upaya hukum bandingnya. Pria 44 tahun itu tetap harus dihukum
pidana penjara seumur hidup setelah mengedarkan 10,79 kilogram sabu-sabu. Putusan majelis
hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang diketuai Guntur P.J. Lelono menguatkan putusan majelis
hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hadi keberatan dengan putusan banding yang tidak
mengubah nasibnya.

DIHUKUM SEUMUR HIDUP, EKS TKI KASASI
Samsul Hadi masih harus mengubur keinginannya untuk lepas dari jeruji besi. Majelis hakim
tinggi tidak mengabulkan upaya hukum bandingnya. Pria 44 tahun itu tetap harus dihukum
pidana penjara seumur hidup setelah mengedarkan 10,79 kilogram sabu-sabu.
Putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang diketuai Guntur P.J. Lelono menguatkan
putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hadi keberatan dengan putusan banding
yang tidak mengubah nasibnya.
Mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang lama tinggal di Malaysia tersebut mengajukan kasasi
ke Mahkamah Agung (MA). Berdasar data sistem informasi penelusuran perkara, berkas kasasi
itu telah dikirim Kamis (18/2).
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Pengacara Hadi, Marlon Limbong, berharap putusan kasasi bisa meringankan hukuman kliennya.
Limbong menyatakan, upaya hukum kasasi ditempuh berdasar pertimbangan kemanusiaan.
Hadi, menurut dia, tidak pantas menghabiskan seumur hidupnya di penjara. Pria ini punya
kesempatan hidup lebih baik setelah menyesali perbuatannya. Terlebih, masih ada keluarga yang
harus dinafkahi. "Pertimbangan kami kasasi karena kemanusiaan. Usianya masih muda dan dia
masih punya kesempatan memperbaiki kehidupannya," ujar limbong.
Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim yang diketuai Martin Ginting menghukum Hadi
pidana seumur hidup. Hukuman itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum Yusuf Akbar
Amin yang juga menuntut terpidana pidana seumur hidup. Hadi dinyatakan melanggar pasal 114
ayat 2 j o pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pria 42 tahun itu dititipi sabu-sabu oleh koleganya sesama TKI, Jahuri dan Abdur Rachman, yang
masih buron pada 9 April 2019. Saat itu, ketiganya di apartemen di Kuala Lumpur
menyelundupkan sabu-sabu yang dicampur dengan bahan bangunan di dua kardus. Dua kardus
itu lalu akan dipaketkan melalui jasa ekspedisi ke Indonesia. Mereka sepakat paket itu ditujukan
ke alamat bibi terdakwa di Jember. Terdakwa sendiri yang akan menerimanya.
"Dia hanya dititipi dan diberi uang Rp 2 juta untuk mengantar sabu-sabu ke Surabaya. Dia hanya
korban yang karena ketidaktahuannya dimanfaatkan jaringan narkoba untuk mengambil sabusabu," katanya.
Selanjutnya, terdakwa terbang menuju Jember naik pesawat untuk menerima paket tersebut.
Kepada bibinya, Kasidah, terdakwa mengatakan akan ada paket yang dikirim ke alamat
rumahnya. Paket itu berisi bahan bangunan. Dia meminta bibinya agar menghubunginya saat
ada petugas ekspedisi yang mengirim paket tersebut Hadi ditangkap anggota Polres Pelabuhan
Tanjung Perak saat menerima pakettersebut di rumah bibinya di Jember (gas/cl7/eko)
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Saya sangat
mengapresiasi semangat juang alumni Kartu Prakerja yang terus berupaya mengembangkan
kemampuan diri dan juga kemampuan usaha bisnis. Apalagi di situasi sulit karena pandemi
Covid-19, sungguh semangat yang sangat luar biasa
positive - Denni Puspa Puibasari (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja) Program Kartu Prakerja adalah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan nyata
bagi masyarakat yang kehilangan peker-. jaan karena pendemi Covid-19, untuk mereka terus
bisa survive dan mampu tumbuh berkembang dimasa sulit akibat pandemi
positive - Sis Apik Wijayanto (Direktur Hubungan Kelembagaan BNI) Demi peningkatan dan
pengembangan usaha, BNI melengkapi Warung Kopi Digital di Mulyaharja, Bogor milik Syarief
dengan berbagai layanan keuangan digital untuk mendukung bisnisnya. Hal ini sejalan dengan
program BNI dalam mendukung sektor UMKM

Ringkasan
Program Kartu Prakerja Pemerintah telah membantu para pencari kerja maupun korban PHK
untuk kembali bangkit mengembangkan kompetensi melalui bantuan biaya yang dikucurkan.
Dalam kunjungan kerjanya di Bogor, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian,
Airlangga Hartarto merasa bangga atas usaha para alumni Kartu Prakerja saat meninjau
langsung lokasi usahanya. Sementara itu, sebagai agen pembangunan, BNI berkomitmen
mendukung Program Kartu Prakerja dalam pengelolaan cash management secara digital dan
pengembangan sumber daya manusia berkelanjutan melalui Program Graduasi Alumni Kartu
Prakerja.

193

MENKO AIRLANGGA APRESIASI KUR BNI MELANJUTKAN ESTAFET PROGRAM
KARTU PRAKERJA
Program Kartu Prakerja Pemerintah telah membantu para pencari kerja maupun korban PHK
untuk kembali bangkit mengembangkan kompetensi melalui bantuan biaya yang dikucurkan.
Program Kartu Prakerja memang ditujukan untuk peningkatan produktivitas maupun daya saing,
serta untuk mendorong semangat berwirausaha.
Dalam kunjungan kerjanya di Bogor, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian,
Airlangga Hartarto merasa bangga atas usaha para alumni Kartu Prakerja saat meninjau
langsung lokasi usahanya.
"Saya sangat mengapresiasi semangat juang alumni Kartu Prakerja yang terus berupaya
mengembangkan kemampuan diri dan juga kemampuan usaha bisnis. Apalagi di situasi sulit
karena pandemi Covid-19, sungguh semangat yang sangat luar biasa," ujar Menko Airlangga
saat berbincang dengan alumni Kartu Prakerja di Kota Bogor (3/6) dan Bandung, Jawa Barat
(4/6).
Diketahui, salah satu lokasi usaha yang dikunjungi Menko Airlangga itu adalah Kedai Kopi
Bencoolen milik alumni Kartu Prakerja gelombang 8, Syarief Hidayat. Syarif juga menerima
bantuan CSR berupa komputer dan printer yang diserahkan secara simbolis oleh Menko
Airlangga.
Sebelumnya, Syarief berprofesi sebagai freelance project officer di salah satu perusahaan Event
Organizer di Jakarta. Setelah terkena PHK, Syarief sempat merasa kesulitan menemukan
pekerjaan di masa pandemi, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengikuti pelatihan Kartu
Prakerja demi mewujudkan mimpinya membuka usaha kedai kopi.
Mempunyai pengalaman di dunia kopi dan pemasaran, Syarif kemudian mengambil pelatihan
mengenai cara membuka usaha kedai kopi dan strategi pemasaran di beberapa lembaga
pelatihan.
"Program Kartu Prakerja adalah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan nyata bagi
masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pendemi Covid-19, untuk mereka terus bisa
survive dan mampu tumbuh berkembang dimasa sulit akibat pandemi," ujar Denni Puspa
Purbasari Direktur Eksekutif Manajemen Maksana Kartu Prakerja menambahkan.
Mendapat Dukungan BNI
Pada kesempatan ini, Syarief memperoleh insentif melalui mitra pembayaran Kartu Prakerja yaitu
BNI serta untuk mengembangkan usahanya, Syarief juga telah mendapatkan dukungan
permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BNI.
Menko Airlangga menyampaikan, banyaknya pilihan program pelatihan Kartu Prakerja terbukti
mampu memenuhi kebutuhan dan minat masyarakat Program Kartu Prakerja berhasil
membangkitkan semangat masyarakat untuk berwirausaha.
Hingga sekarang, sebanyak 16 gelombang telah direalisasikan Program Kartu Prakerja, dengan
total pendaftar mencapai 62,79 juta orang, dimana 35% dari penerima Kartu Prakerja kini telah
bekerja kembali, sementara 17% memilih untuk berwirausaha.
Momentum kemunculan wirausahawan baru di Tanah Air diharapkan Menko Airlangga dapat
mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
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'Dengan semakin banyaknya wirausahawan tentunya akan mampu menyerap banyak tenaga
kerja di Indonesia, ini akan mendorong produktivitas dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
kita," ujarnya.
BNI Mendorong Pemulihan Ekonomi UMKM
Sementara itu, sebagai agen pembangunan, BNI berkomitmen mendukung Program Kartu
Prakerja dalam pengelolaan cash management secara digital dan pengembangan sumber daya
manusia berkelanjutan melalui Program Graduasi Alumni Kartu Prakerja.
"Demi peningkatan dan pengembangan usaha, BNI melengkapi Warung Kopi Digital di
Mulyaharja, Bogor milik Syarief dengan berbagai layanan keuangan digital untuk mendukung
bisnisnya. Hal ini sejalan dengan program BNI dalam mendukung sektor UMKM," tutur Direktur
Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto.
Selain di Bogor, kegiatan Temu Alumni Kartu Prakerja juga dilakukan di Kota Bandung. Menko
Airlangga menyempatkan secara langsung bertemu dengan alumni Kartu Prakerja yang
merupakan calon penerima KUR dari BNI.
Dalam kunjungan kerja ini, Menko Airlangga didampingi oleh Deputi Kemenko Perekonomian
Iskandar Simorangkir dan Rudy Salahuddin, Serta Direktur Eksekutif PMO Prakerja Denni Puspa
Puibasari dan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. (*)
caption: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan),
Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto (kanan), dan Direktur Eksekutif PMO
Prakerja Denni Puspa Purbasari (kiri) menyerahkan secara simbolis KUR BNI kepada alumni Kartu
Prakerja di Bogor, Kamis (3 Juni 2021).
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Ringkasan
Komisi IX DPR menaruh perhatian serius terhadap rencana kepulangan 7.300 pekerja migran
Indonesia (PMI) asal Malaysia. Dewan meminta pemerintah menanggung semua biaya
pemulangan tersebut. Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menyatakan, Komisi IX sudah
meminta penjelasan dari delapan kementerian dan lembaga terkait dengan pemulangan ribuan
PMI dari Malaysia. Dia menyatakan, semua prosesnya harus dikawal dan dikomandoi
Kementerian Koordinator PMK selaku leading sector.

PERLU SINERGI DEMI KELANCARAN PEMULANGAN PMI
Komisi IX DPR menaruh perhatian serius terhadap rencana kepulangan 7.300 pekerja migran
Indonesia (PMI) asal Malaysia. Dewan meminta pemerintah menanggung semua biaya
pemulangan tersebut.
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menyatakan, Komisi IX sudah meminta penjelasan dari
delapan kementerian dan lembaga terkait dengan pemulangan ribuan PMI dari Malaysia. Dia
menyatakan, semua prosesnya harus dikawal dan dikomandoi Kementerian Koordinator PMK
selaku leading sector.
Kementerian dan lembaga terkait di bawah PMK harus bersinergi satu sama lain dalam rangka
pemulangan para WNI itu. "Harus ada koordinasi yang baik antarinstansi," kata legislator PDIP
itu.
Menurut dia, hal tersebut penting dilakukan karena pemulangan PMI menyangkut banyak aspek.
Bukan hanya terkait kesehatan pada masa pandemi Covid-19, melainkan juga perlindungan
secara menyeluruh bagi mereka. Komisi IX juga mendorong kementerian dan lembaga terkait
membiayai pemulangan PMI. "PMI yang mendapatkan pelecehan atau tindak kekerasan di
Malaysia juga harus mendapat perhatian," ungkapnya.
Terpisah, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat
mengungkapkan, pihaknya siap memberikan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, serta
reintegrasi para PMI. Pemerintah berencana membagi entry point kepulangan. Mereka nanti
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diarahkan pulang melalui beberapa titik. Di antaranya, Tanjungpinang, Pontianak, Tanjung
Perak, Tanjung Priok, dan Belawan.
Tujuannya, mengantisipasi adanya penumpukan. Terlebih dalam masa pandemi Covid-19 saat
ini.
Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan satuan tugas pemulangan PMI bermasalah,
termasuk pemerintah daerah dan tim gugus tugas penanganan Covid-19. Terutama terkait
proses isolasi bagi para PMI bermasalah tersebut.
"Kemensos menyiapkan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Tan-jungpinang, RPTC
Bambu Apus, serta 41 balai rehabilitasi sosial," katanya. Seluruhnya dapat dimanfaatkan sebagai
tempat transit maupun isolasi mandiri, sebelum mereka dipulangkan ke daerah asal masingmasing.
Dia mengakui, saat ini salah satu yang menjadi kendala dalam pemulangan PMI bermasalah
adalah soal anggaran. Belum ada alokasi anggaran di beberapa pemda, baik untuk penanganan
kepulangan ke daerah asal maupun untuk pelaksanaan karantina kesehatan. (Ium/mia/cl2/bay)
caption:
KEMBALI KE TANAH AIR: Dokumentasi pekerja migran Indonesia (PMI) dari Taiwan keluar dari
Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten (3/5/2020).
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negative - Abdul Aziz (Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta) Saya ingatkan, kepala dinas harus
membela kaum buruh dan pekerja. Jangan sampai kejadian yang tidak sesuai prosedur terulang
positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Ini menjadi
pelajaran buat kami agar nantinya melibatkan serikat-serikat yang lain dalam melakukan proses
penyelesaian PHK. Pada intinya, kami akan tetap memperjuangkan hak-hak para pekerja

Ringkasan
Pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan kesulitan. Imbasnya, banyak karyawan yang
terpaksa dirumahkan. Karena itu, Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mengingatkan dinas
tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) untuk memperketat pengawasan terhadap
berbagai bentuk tindak pelanggaran perusahaan terhadap tenaga kerja.

SOROTI PHK, DEWAN INGATKAN DISNAKERTRANS
Pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan kesulitan. Imbasnya, banyak karyawan yang
terpaksa dirumahkan.
Karena itu, Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mengingatkan dinas tenaga kerja dan
transmigrasi (disnakertrans) untuk memperketat pengawasan terhadap berbagai bentuk tindak
pelanggaran perusahaan terhadap tenaga kerja.
"Saya ingatkan, kepala dinas harus membela kaum buruh dan pekerja. Jangan sampai kejadian
yang tidak sesuai prosedur terulang," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz.
Aziz menyoroti polemik pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 pekerja di PT Indolakto
Jakarta. PHK di sana dilakukan secara sepihak.
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Kejadian itu menuai protes dari serikat pekerja. Mereka menilai PHK tersebut bertentangan
dengan 14 alasan perusahaan untuk melakukan PHK sesuai pemberlakuan aturan turunan
Omnibus Law Cipta Kerja di PP Nomor 35 Tahun 2021 pasal 154A.
Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah
berjanji lebih teliti dalam mengawasi prosedur yang diterapkan perusahaan dalam memutus
hubungan kerja.
"Ini menjadi pelajaran buat kami agar nantinya melibatkan serikat-serikat yang lain dalam
melakukan proses penyelesaian PHK. Pada intinya, kami akan tetap memperjuangkan hak-hak
para pekerja," terang Andri. (fiq/co 1/ind)
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