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Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah tengah menggenjot Balai
Latihan Kerja (BLK) berbasis komunitas. Sampai tahun 2020, Kementerian
Ketenagakerjaan telah membangun 2.127 BLK komunitas yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia. Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada
masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan
kompetensi kerja.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, adanya BLK komunitas
diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi,
sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum.
Untuk itu, pihaknya mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya
operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi. Di samping itu, Kemnaker
juga menyiapkan program untuk melatih instruktur dan pengelola BLK komunitas, agar
mereka mampu mengelola BLK dengan baik.
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Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan prioritas pemerintah saat ini mewujudkan sumber daya
manusia (SDM) tenaga kerja berkualitas. Ini karena SDM yang berkualitas kunci untuk
memenangkan persaingan global. Namun, Wapres menyadari pemerintah tidak dapat
melaksanakan sendiri program tersebut. "Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, perguruan tinggi dan lembaga riset, organisasi
kemasyarakatan, termasuk lembaga keagamaan seperti pondok pesantren yang tersebar di
berbagai pelosok daerah," kata Ma'ruf saat meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok
Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa (8/6).

WAPRES: BUTUH SINERGI WUJUDKAN TENAGA KERJA BERKUALITAS
JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan prioritas pemerintah saat ini mewujudkan
sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja berkualitas. Ini karena SDM yang berkualitas kunci
untuk memenangkan persaingan global.
Namun, Wapres menyadari pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri program tersebut.
"Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta,
perguruan tinggi dan lembaga riset, organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga keagamaan
seperti pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah," kata Ma'ruf saat
meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa (8/6).
Wapres yang pada kesempatan tersebut juga membuka Rembug Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan mengatakan, persoalan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini masih menjadi
persoalan kompleks di Indonesia. Ini ditandai dengan angka pengangguran yang masih tinggi,
sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih rendah.
"Masih relatif tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing antara lain disebabkan
oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya," kata
wapres.
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Wapres mengatakan, kondisi ini ditambah dengan adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan data
BPS Februari 2021, sebanyak 19,1 juta tenaga kerja terdampak pandemi. Sementara,
pertumbuhan angkatan kerja baru juga cenderung terus meningkat setiap tahun, namun tidak
diikuti dengan pelatihan kerja yang memadai.
"Persoalan tersebut ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung
terus meningkat setiap tahun, serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai,
atau pernah mengikuti pelatihan kerja sehingga menyebabkan terjadinya mismatched skill," kata
Wapres.
Wapres melanjutkan, tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri
4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan
termasuk industri dan ketenagakerjaan.
Karena itu, Wapres menilai perlu afirmasi kebijakan tepat dan cepat dalam memitigasi beragam
persoalan ketenagakerjaan tersebut, salah satunya melalui peningkatan kualitas kemampuan
dan keterampilan pekerja. "Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu
negara terhadap negara-negara lainnya, baik dari sisi daya tarik investasi maupun produk yang
dihasilkan," kata wapres.
Salah satu program yang menurut Wapres bisa dilakukan adalah melalui program Balai Latihan
Kerja (BLK) Komunitas yang dapat memberikan bekal keterampilan calon pekerja agar memenuhi
kualifikasi untuk memasuki lapangan kerja ataupun berwirausaha. Wapres berharap, melalui
program pelatihan vokasi di BLK Komunitas, bisa mendorong minat masyarakat untuk
berwirausaha.
Pada akhirnya, dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian yang
berbasis tenaga kerja produktif. "Sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan
dunia saat ini yang menuntut penguasaan iptek, dan berbasis riset dan inovasi, agar dapat
berkontribusi dalam menentukan kemajuan bangsa," katanya.
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Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga
mengatakan, membangun Indonesia dari desa untuk menghasilkan sumber daya manusia
Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing sangat tepat dilakukan bersama agar tidak ada
satu orang pun yang tertinggal (no one left behind). Sementara, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah yang hadir secara virtual menyampaikan apresiasinya kepada para Kepala Desa
Perempuan yang memiliki peran vital sebagai agen perubahan masyarakat desa, khususnya
terkait pemberdayaan perempuan di desa.

MENTERI PPPA: DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK WUJUD
MEMBANGUN INDONESIA DARI DESA
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, membangun
Indonesia dari desa untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan
berdaya saing sangat tepat dilakukan bersama agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal
(no one left behind).
Membangun desa dalam berbagai bentuk inovasi dapat berkontribusi positif bagi perempuan dan
anak karena sekitar dua-pertiga penduduk desa adalah perempuan dan anak, serta menjadi
strategi untuk mencapai akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di seluruh
desa di Indonesia.
Oleh karena itu, atas dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Perpustakaan Nasional,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)
melakukan Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai
tindak lanjut Deklarasi DRPPA yang telah dilakukan pada November 2020.
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DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata
kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan.
Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan
anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta
tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak.
"DRPPA merupakan model desa yang dikembangkan oleh Kemen PPPA untuk dapat menjawab
5 (lima) arahan Presiden RI yang dimulai dari tingkat desa, yakni Peningkatan pemberdayaan
perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender; Peningkatan peran ibu/keluarga
dalam pengasuhan/ pendidikan anak; Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
Penurunan pekerja anak; dan Pencegahan perkawinan anak. Selain untuk mewujudkan 5 arahan
Presiden, DRPPA juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender, serta meningkatkan
peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi"
kata Menteri Bintang.
Menteri Bintang juga menjelaskan terkait ukuran keberhasilan dari pembangunan dan
pengembangan DRPPA, antara lain sejauh mana kebijakan di desa mengatur tentang
implementasi DRPPA, meningkatnya perempuan wirausaha di desa, meningkatnya keterwakilan
perempuan di struktur desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meningkatnya
partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa, meningkatnya peran ibu dan
keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak ada anak yang bekerja, tidak ada anak
yang menikah di bawah usia 18 tahun, serta tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Jika terjadi kekerasan, maka perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan yang
komprehensif.
"Para Kepala Desa, khususnya Kepala Desa Perempuan, ayo kita tata desa kita supaya berbagai
permasalahan perempuan dan anak kita selesaikan mulai dari desa. Kami percaya para
perangkat desa dan masyarakat desa mampu menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Sekitar
43 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Dengan menyelesaikan permasalahan
perempuan dan anak di desa, berarti kita sudah menyelesaikan 43 persen permasalahan
perempuan dan anak di Indonesia," kata Menteri Desa-PDTT, Abdul Halim Iskandar.
Menteri Abdul Halim Iskandar juga mendorong para Kepala Desa untuk melakukan Pemutakhiran
Data Desa Berbasis SDGs Desa agar lebih mempermudah memetakan permasalahan dan potensi
suatu desa. Menurutnya, selama ini biasanya kita hanya mencari potensi desa, tapi tidak
menggali permasalahan desa.
"Dengan SDGs Desa memberikan ruang yang seimbang bagi desa untuk menggali permasalahan
desa dan mengukur potensi desa. Pemanfaatan Pemetaan data berbasis SDGs Desa saat
musyarawah juga dapat mempermudah warga desa dalam menyusun prioritas desa. Ke depan,
diharapkan pembangunan desa berbasis masalah, bukan berbasis keinginan," terang Abdul
Halim.
Sementara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang hadir secara virtual menyampaikan
apresiasinya kepada para Kepala Desa Perempuan yang memiliki peran vital sebagai agen
perubahan masyarakat desa, khususnya terkait pemberdayaan perempuan di desa.
"Kepala Desa Perempuan adalah agen perubahan yang paling dekat dengan masyarakat. Peran
mereka sangat vital, karena tahu persis kondisi dan kebutuhan perempuan di lingkungannya.
Dengan memberikan pemberdayaan yang tepat, maka Kepala Desa Perempuan telah
berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan negara dan bangsa. Para Kepala Desa
Perempuan teruslah mengasah dan mengembangkan diri agar memiliki jiwa kepemimpinan yang
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semakin berkualitas, profesional, dan semangat untuk membangun negeri," pesan Menteri Ida
Fauziyah.
Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan mendukung DRPPA yang
dideklarasikan oleh Kemen PPPA dan Kemendesa-PDTT, utamanya dalam mengedukasi,
meningkatkan literasi, dan memberdayakan perempuan di desa.
Dukungan ini telah diupayakan melalui penyediaan mobil, motor, dan kapal perpustakaan keliling
yang tersebar di seluruh provinsi. Muhammad Syarif juga yakin peran ibu sangat besar dalam
membangun literasi generasi bangsa.
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Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia semakin
kompleks karena angka pengangguran masih tinggi serta masih rendahnya produktivitas
ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.

WAPRES: MASALAH KETENAGAKERJAAN SEMAKIN KOMPLEKS
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia semakin
kompleks karena angka pengangguran masih tinggi serta masih rendahnya produktivitas
ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.
"Persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks, angka pengangguran kita masih
relatif tinggi, sementara produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah," kata Wapres Ma'ruf
dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.
Kondisi tersebut diperburuk dengan bencana pandemi COVID- 19. yang memberikan dampak
pada 19,1 juta tenaga kerja di Indonesia, kata Wapres merujuk pada data Badan Pusat Statistik
(BPS). Selain itu, jumlah penduduk yang memasuki usia produktif juga terus meningkat setiap
tahun di Indonesia. Wapres juga menyayangkan sedikitnya warga yang mempunyai keahlian
dalam bekerja.
"Persoalan itu ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus
meningkat setiap tahun; serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang pernah mengikuti
pelatihan kerja, sehingga menyebabkan terjadinya mismatch skill," jelas Wapres.
Oleh karena itu, Wapres meminta seluruh jajarannya dan berbagai pihak terkait untuk membuat
program mitigasi agar kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tidak semakin parah. "Oleh
karenanya, afirmasi kebijakan Pemerintah yang melibatkan beragam pemangku kepentingan
sangat dibutuhkan dalam me-mitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut, agar tenaga
kerja nasional dapat tetap eksis di tengah era persaingan global yang sangat ketat ini," tegasnya.
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Salah satu program pemerintah yang dapat dikembangkan untuk mempersiapkan masyarakat
sebagai tenaga kerja berkualitas ialah Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Wapres mengatakan
BLK Komunitas akan memudahkan para anggotanya serta masyarakat sekitar untuk
meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga kerja dan mendapatkan keterampilan kerja. "Saya kira
ini merupakan wujud konkret sinergi antara Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan,
salah satunya dengan lembaga pendidikan keagamaan non-pemerintah," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan
bahwa keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat menambah kapasitas pelatihan
bagi pencari kerja sampai 68.000 orang per tahun. "Dengan asumsi dua paket pelatihan per
tahun untuk setiap BLK Komunitas, maka kita bisa menambah kapasitas latih sebanyak kurang
lebih 68 ribu pencari kerja per tahun," katanya.
Ida mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sejak 2017 telah membantu membentuk
2127 BLK Komunitas yang tersebar di berbagai lembaga keagamaan dan serikat pekerja.
Pembentukan BLK Komunitas, menurut dia, merupakan bagian dari program terobosan
pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi serta mendekatkan fasilitas pelatihan kerja
ke masyarakat. Ida mengemukakan, melalui BLK Komunitas pemerintah ingin menjangkau
mereka yang belum terjangkau oleh lembaga pelatihan milik pemerintah maupun swasta. @ban
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BERITA FOTO-RAKOR
caption:
RAKOR --- Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) bersama
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), serta
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Balai Kota Jakarta, pada Selasa
(8/6/). Rakor membahas percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang
Ketenagakerjaan.
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Pemprov DKI Jakarta menggandeng pemerintah pusat dalam melakukan percepatan
penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan. Tujuannya untuk
mewujudkan kesamaan hak asasi bagi penyandang disabilitas agar dapat maju dan berkembang
secara adil, mandiri dan tanpa diskriminasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pemerintah berupaya mewujudkan pembangunan
ketenagakerjaan inklusi melalui ULD. Harapannya akan tercipta penyelenggaraan
ketenagakerjaan yang menghargai berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik,
kemampuan, status, kondisi, etnis, budaya, kondisi disabilitas dan lainnya dalam lingkungan
kerja yang bersifat terbuka.

DORONG PERCEPATAN ULD
Pemprov DKI Jakarta menggandeng pemerintah pusat dalam melakukan percepatan
penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan. Tujuannya untuk
mewujudkan kesamaan hak asasi bagi penyandang disabilitas agar dapat maju dan berkembang
secara adil, mandiri dan tanpa diskriminasi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan,
pemerintah berupaya mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi melalui ULD.
Harapannya akan tercipta penyelenggaraan ketenagakerjaan yang menghargai berbagai
perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnis, budaya, kondisi
disabilitas dan lainnya dalam lingkungan kerja yang bersifat terbuka.
"Pemerintah hadir berperan aktif memberi dukungan melalui ULD kepada kelompok tenaga kerja
penyandang disabilitas, sehingga kesempatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak menjadi
lebih luas dan mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia," kata Andri, Selasa
(8/6).
Usia kerja
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2020, jumlah penduduk
usia kerja penyandang disabilitas di Indonesia mencapau 17.95 juta orang. Sementara yang
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masuk ke angkatan kerja, mencapai 7.99 juta orang. Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) Penyandang Disabilitas hanya sekitar 44 persen. Angka ini jauh di bawah angka
TPAK Nasional yang sebesar 69 persen.
Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 7,57 juta orang. Lalu jumlah
pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 247.000 orang dengan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3 persen. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja
penyandang disabilitas disebabkan oleh banyak faktor.
Di antaranya, ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas yang lebih banyak di
sektor pelayanan, jasa dan ritel dibanding sektor industri, hambatan akan akses informasi yang
belum sepenuhnya inklusif, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja penyandang disabilitas
yang belum memenuhi kebutuhan, hingga hambatan akan ketersediaan'akomodasi dan
aksesibilitas di dunia kerja.
Tingkat pendidikan
Sementara, dari sisi pendidikan angkatan kerja penyandang disabilitas ini masih didominasi
dengan tingkat pendidikan rendah yaitu sebagian besar penyandang disabilitas' berpendidikan
Sekolah Dasar (SD). Tercatat, sebanyak 72,3 persen tamatan atau bahkan tidak pernah atau
lulus SD.
Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan serta ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki
dengan persyaratan jabatan dan kondisi kerja, membuat para penyandang disabilitas sulit untuk
mencari dan memperoleh pekerjaan yang layak.
"Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan telah mengambil langkah-langkah guna
mendorong penyerapan tenaga kerja disabilitas di DKI Jakarta termasuk percepatan penyelanggaraan ULD bidang ketenagakerjaan," ujarnya.
Langkah yang dimaksud berupa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Perda) Nomor 10 Tahun
2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Pergub Nomor 107 Tahun 2014 tentang
Penyedia PJLP Penyandang Disabilitas, serta Instruksi Gubernur DKI Jakarta (Ingub) Nomor 2
Tahun 2018.
Kemudian, payung hukum perwujudan pembangunan ketenagakerjaan inklusi juga tertuang
dalam PP Nomor 60 tahun 2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2020
tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. (faf)
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Koran Sindo
BLK Komunitas

Halaman/URL

Pg8

Jurnalis

HATIM VARABI

Tanggal
Ukuran

2021-06-09 05:35:00
207x143mmk

Warna

Warna

AD Value

Rp 161.460.000

News Value

Rp 807.300.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Kami menyampaikan apresiasi. peran OJK dalam
mendorong pengembangan BWM di pesantren-pesantren dibanyak daerah. BWM sangat
berperan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum mendapatkan
akses keuangan formal. Keberadaan BWM ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah
dalam mengentaskan kemiskinan
neutral - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK) Kami harapkan BWM di Ponpes
Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar besarnya kepada masyarakat di
sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apresiasi untuk dukungan OJK yang hadir
dalam mengembangkan komunitas ekonomi disekitar pesantren. BWM adalah program yang
memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah yang sangat tepat disesuaikan dengan
tujuan BLK inkubator kewirausahaan ini. Jadi ini kolaborasi yang patut dikembangkan, OJK bisa
menyediakan pembiayaan yang bisa mendukung alumni BLK menjadi wirausaha

Ringkasan
Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan usaha
mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. Salah-satunya melalui
pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Peresmian BWM
dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai Latihan Kerja di Ponpes Cipasung yang dihadiri
oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kemarin. Hadir juga
jajaran direksi dan komisaris Bank Permata yang menjadi penyalur wakaf untuk BWM di Ponpes
Cipasung ini.
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OJK TERUS DORONG USAHA MIKRO
Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan usaha
mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. Salah satunya melalui
pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya.
Peresmian BWM dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai Latihan Kerja di Ponpes Cipasung
yang dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kemarin. Hadir
juga jajaran direksi dan komisaris Bank Permata yang menjadi penyalur wakaf untuk BWM di
Ponpes Cipasung ini.
Wapres dalam sambutannya mengharapkan keberadaan BWM di Ponpes Cipasung bisa
mewujudkan ekosistem ekonomi syariah dan mewujudkan peran sosial ekonomi pondok
pesantren ke masyarakat sekitar. "Kami menyampaikan apresiasi. peran OJK dalam mendorong
pengembangan BWM di pesantren-pesantren dibanyak daerah. ' BWM sangat berperan untuk
menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum mendapatkan akses
keuangan formal. Keberadaan BWM ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam
mengentaskan kemiskinan," katanya usai peresmian BWM Ponpres Cipasung di Tasikmalaya
kemarin.
Wimboh Santoso mengatakan program BWM ini sekaligus merupakan platform bagi pondok
pesantren yang selama ini fokus pada akidah dan dakwah pendidikan, untuk dapat
mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi.
Sinergi antara BWM dan BLK di Pondok Pesantren Cipasung ini akan dapat menjadi inkubator
dalam penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi usaha mikro masyarakat, melalui dukungan
pendanaan dan pendampingan usaha. "Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan
manfaat kesejahteraan yang sebesar besarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan
dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,"ucapnya.
Menteri Ketenagakerjaan juga menyambut baik pendirian BWM ini yang bisa mendukung
keberadaan BLK di Ponpes Cipasung. "Apresiasi untuk dukungan OJK yang hadir dalam
mengembangkan komunitas ekonomi disekitar pesantren. BWM adalah program yang
memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah yang sangat tepat disesuaikan dengan
tujuan BLK inkubator kewirausahaan ini. Jadi ini kolaborasi yang patut dikembangkan, OJK bisa
menyediakan pembiayaan yang bisa mendukung alumni BLK menjadi wirausaha," ujarnya. Selain
pendirian BWM, untuk terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional OJK senantiasa
mendorong literasi dan inklusi serta memperluas akses keuangan masyarakat dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, di antaranya melalui program TPAKD, Laku
Pandai, dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Wimboh Santoso mengatakan pendirian BWM Pondok Pesantren Cipasung ini merupakan bentuk
kontribusi OJK dan industri jasa keuangan dalam menyukseskan program-program pembiayaan
dari pemerintah untuk kegiatan usaha mikro yang telah ada sebelumnya, seperti Pembiayaan
Ultra Mikro (UMi), Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), KUR, KURnelayan,
dan lainnya.
Hingga Juni ini telah berdiri 61 BWM di berbagai daerah dengan penerima manfaat (kumulatif)
45.000 lebih nasabah dan total pembiayaan Rp67,4 miliar. Untuk mengoptimalkan kemajuan
teknologi dalam pelaksanaan program serta pelayanan BWM yang telah diinisiasi OJK sejak akhir
2017, OJK telah menginisiasi pengembangan ekosistem digital BWM yang mencakup tiga aspek
utama, yakni digitalisasi pembiayaan BWM, digitalisasi operasional BWM, serta digitalisasi
pengembangan usaha nasabah BWM.
14
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Persoalan Ketenagakerjaan di Indonesia Semakin Kompleks
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Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia semakin
kompleks karena angka pengangguran masih tinggi serta masih rendahnya produktivitas
ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. "Persoalan
ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks, angka pengangguran kita masih relatif tinggi,
sementara produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah," kata Wapres Ma'ruf dalam acara
Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Cipasung, Singapama,
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa (8/6).

PERSOALAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA SEMAKIN KOMPLEKS
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia semakin
kompleks karena angka pengangguran masih tinggi serta masih rendahnya produktivitas
ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.
"Persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks, angka pengangguran kita masih
relatif tinggi, sementara produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah," kata Wapres Ma'ruf
dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Cipasung,
Singapama, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa (8/6).
Kondisi tersebut diperburuk dengan bencana pandemi COVID-19 yang memberikan dampak
pada 19,1 juta tenaga kerja di Indonesia, kata Wapres merujuk pada data Badan Pusat Statistik
(BPS). Selain itu, jumlah penduduk yang memasuki usia produktif juga terus meningkat setiap
tahun di Indonesia. Wapres juga menyayangkan sedikitnya warga yang mempunyai keahlian
dalam bekerja.
"Persoalan itu ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus
meningkat setiap tahun; serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang pernah mengikuti
pelatihan kerja, sehingga menyebabkan terjadinya mismatch skill," jelas Wapres.
Oleh karena itu, Wapres meminta seluruh jajarannya dan berbagai pihak terkait untuk membuat
program mitigasi agar kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tidak semakin parah.
16

"Oleh karenanya, afirmasi kebijakan Pemerintah yang melibatkan beragam pemangku
kepentingan sangat dibutuhkan dalam "memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan
tersebut, agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis di tengah era persaingan global yang
sangat ketat ini," tegasnya.
Salah satu program pemerintah yang dapat dikembangkan untuk mempersiapkan masyarakat
sebagai tenaga kerja berkualitas ialah Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Wapres mengatakan
BLK Komunitas akan memudahkan para anggotanya serta masyarakat sekitar untuk
meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga kerja dan mendapatkan keterampilan kerja.
"Saya kira ini merupakan wujud konkret sinergi antara Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan, salah satunya dengan lembaga pendidikan keagamaan non-pemerintah,"
ujarnya. Nm
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Berita Foto - PERESMIAN BANK WAKAF MIKRO
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BERITA FOTO - PERESMIAN BANK WAKAF MIKRO
caption:
PERESMIAN BANK WAKAF MIKRO: Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ketiga kanan) didampingi Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (keempat kiri), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso
(kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan), Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (ketiga
kiri) dan Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung KH. Bunyamin Ruhiat (kedua kiri) meresmikan
Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya,
Jawa Barat, Selasa (8/6/2021). Pendirian BWM terus dilakukan OJK bersama pemerintah untuk
mendorong pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar
pesantren.
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Wapres Resmikan Bank Wakaf Mikro Ponpes Cipasung Tasikmalaya
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Ringkasan
Wakil Presiden RI K H Ma'ruf Amin, Selasa (8/6) meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro Pondok
Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat. Hal itu sebagai upaya Pemerintah bersama OJK
mendorong pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar
pesantren. Peresmian Bank Wakaf Mikro (BWM) dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai
Latihan Kerja (BLK) di Ponpes Cipasung. Acara itu dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK
Wimboh Santoso, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamfl.

WAPRES RESMIKAN BANK WAKAF MIKRO PONPES CIPASUNG TASIKMALAYA
Wakil Presiden RI K H Ma'ruf Amin, Selasa (8/6) meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro Pondok
Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat. Hal itu sebagai upaya Pemerintah bersama OJK
mendorong pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar
pesantren.
Peresmian Bank Wakaf Mikro (BWM) dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai Latihan Kerja
(BLK) di Ponpes Cipasung. Acara itu dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso,
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hadir juga
jajaran direksi dan komisaris Bank Permata yang menjadi penyalur wakaf untuk BWM di Ponpes
Cipasung ini.
Wapres dalam sambutannya mengharapkan keberadaan BWM di Ponpes Cipasung bisa
mewujudkan ekosistem ekonomi syariah dan mewujudkan peran sosial ekonomi pondok
pesantren ke masyarakat sekitar.
"Kami menyampaikan apresiasi peran OJK dalam mendorong pengembangan BWM di pesantrenpesantren di banyak daerah. BWM sangat berperan untuk menyediakan akses permodalan bagi
masyarakat kedi yang belum mendapatkan akses keuangan formal. Keberadaan BWM ini
diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan,'' kata
Wapres.
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Wimboh Santoso mengatakan program BWM ini sekaligus merupakan platform bagi Pondok
Pesantren yang selama ini fokus pada akidah dan dakwah pendidikan, untuk dapat
mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi. Menurutnya, sinergi antara BWM dan BLK di
Pondok Pesantren Cipasung ini akan dapat menjadi inkubator dalam penciptaan dan peningkatan
kapasitas bagi usaha mikro masyarakat, melalui dukungan pendanaan dan pendampingan usaha.
"Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesarbesarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah" kata Wimboh.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menyambut baik pendirian BWM ini yang bisa
mendukung keberadaan BLK di Ponpes Cipasung.
"Apresiasi untuk dukungan GJK yang hadir dalam mengembangkan komunitas ekonomi di sekitar
pesantren. BWM adalah program yang memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah
yang sangat tepat disesuaikan dengan tujuan BLK inkubator kewirausahaan ini. Jadi ini
kolaborasi yang patut dikembangkan, GJK bisa menyediakan pembiayaan yang bisa mendukung
alumni BLK menjadi wirausahawan," katanya.
Wimboh Santoso mengatakan pendirian BWM Pondok Pesantren Cipasung ini merupakan bentuk
kontribusi OJK dan industri jasa keuangan dalam menyukseskan program-program pembiayaan
dari Pemerintah untuk kegiatan usaha mikro yang telah ada sebelumnya, seperti Pembiayaan
Ultra Mikro (UMi), Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), KUR, KUR nelayan,
dan lainnya.
Hingga Juni ini telah berdiri 61 BWM di berbagai daerah dengan kumulatif penerima manfaat
sebanyak 45 ribu lebih nasabah dan total pembiayaan Rp 674 miliar. * rit

20

Judul

Malaysia Memulangkan 7.300 Pekerja Indonesia
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negative - Netty Prasetiyani Aher (Anggota Komisi IX DPR) Saat ini Malaysia sedang lockdown
total karena lonjakan kasus Covid-19. Pemulangan 7300 pekerja migran harus dikawal ketat
untuk memastikan mereka sudah bebas Covid-19 sehingga tidak menimbulkan masalah baru di
tanah air
positive - Netty Prasetiyani Aher (Anggota Komisi IX DPR) Screening harus dilakukan sesuai SOP,
terutama di pintu-pintu masuk kedatangan PMI
negative - Netty Prasetiyani Aher (Anggota Komisi IX DPR) Kita juga sedang mengalami kondisi
Covid-19 yang mengkhawatirkan karena beberapa wilayah sudah terjadi lonjakan kasus, seperti
di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung
positive - Netty Prasetiyani Aher (Anggota Komisi IX DPR) Pemerintah harus mengawal secara
ketat pemulangan PMI tersebut
positive - Netty Prasetiyani Aher (Anggota Komisi IX DPR) Pastikan kesiapan SDM dan
infrastruktur dalam proses pengetesan, karantina dan administrasi imigrasi lainnya

Ringkasan
Pemerintah akan memulangkan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia selama JuniJuli 2021. Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah agar mengawal
pemulangan PMI secara ketat, mengingat Malaysia tengah alami lonjakan kasus Covid-19.

MALAYSIA MEMULANGKAN 7.300 PEKERJA INDONESIA
JAKARTA (Poskota) - Pemerintah akan memulangkan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari
Malaysia selama Juni-Juli 2021. Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, meminta
pemerintah agar mengawal pemulangan PMI secara ketat, mengingat Malaysia tengah alami
lonjakan kasus Covid-19.
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"Saat ini Malaysia sedang lockdown total karena lonjakan kasus Covid-19. Pemulangan 7300
pekerja migran harus dikawal ketat untuk memastikan mereka sudah bebas Covid-19 sehingga
tidak menimbulkan masalah baru di tanah air," kata kata Netty dalam keterangan medianya,
Selasa (8/6). la meminta pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal pada semua
pekerja kita melalui koordinasi dengan lembaga maupun institusi terkait.
"Screening harus dilakukan sesuai SOP, terutama di pintu-pintu masuk kedatangan PMI,"
jelasnya.
JADI IMPORTASI
Netty berharap, pemulangan PMI ini tidak menjadi importasi kasus Covid-19 di tanah air. "Kita
juga sedang mengalami kondisi Covid-19 yang mengkhawatirkan karena beberapa wilayah sudah
terjadi lonjakan kasus, seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung," ucapnya. Jika sampai
terjadi importasi kasus dari Malaysia lagi, maka ini akan memperparah kondisi di tanah air.
"Pemerintah harus mengawal secara ketat pemulangan PMI tersebut," tambahnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur kesehatan dalam
proses pemulangan PMI tersebut.
"Pastikan kesiapan SDM dan infrastruktur dalam proses pengetesan, karantina dan administrasi
imigrasi lainnya," ucapnya. Bukan hanya aspek teknis, tapi yang lebih penting adalah aspek
moral dan mental para petugas di lapangan, (rizal/bi)
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Pengangguran Tinggi Produktivitas Rendah
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Ringkasan
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengakui angka pengangguran masih relatif tinggi, sementara
daya saing atau produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah. "Data Badan Pusat Statistik
(BPS) pada Februari 2021 menunjukkan bahwa terdapat 19,1 juta tenaga kerja yang terdampak
pandemi," kata Wapres dalam sambutannya saat meresmikan Penggunaan 1.014 Balai Latihan
Kerja (BLK) Komunitas Se-Indonesia, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat,
Selasa (8/6).

PENGANGGURAN TINGGI PRODUKTIVITAS RENDAH
JAKARTA (Poskota)- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengakui angka pengangguran masih relatif
tinggi, sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah.
"Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2021 menunjukkan bahwa terdapat 19,1 juta
tenaga kerja yang terdampak pandemi," kata Wapres dalam sambutannya saat meresmikan
Penggunaan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Se-Indonesia, di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6).
Hadir dalam acara itu, Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Wapres menandaskan ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kecil
utamanya yang terkait akses permodalan masih menjadi persoalan.
"Ditengahi serangkaian upaya pemulihan berbagai sektor yang terdampak pandemi Covid-19,
persoalan tersebut juga semakin mengemuka dan menjadi perhatian serius pemerintah yang
terus mengupayakan jalan keluarnya," jelasnya.
MINIM SIAP PAKAI
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Menurut Wapres, pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap
tahun, serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai, atau pernah mengikuti
pelatihan kerja sehingga menyebabkan terjadinya mismatched skill.
"Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi
digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan
ketenagakerjaan," ujar Wapres.
Karenanya, kata Wapres, afirmasi kebijakan pemerintah yang melibatkan beragam pemangku
kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut,
agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis dan berperan di era persaingan global yang ketat
ini. (johara/bi)
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Terus Digenjot, 1.014 BLK Dibangun
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Ringkasan
Pemerintah tengah menggenjot balai latihan kerja (BLK) berbasis komunitas. Sampai tahun
2020, telah dibangun 2.127 BLK komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selama
tahun 2020, telah dibangun 1.014 BLK komunitas. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan hal
tersebut saat meresmikan BLK Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung,
Singapama, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021). Ma'ruf mengatakan, pemerintah,
melalui Kementerian Ketenagakerjaan, telah membuat program BLK komunitas sejak tahun
2017.

TERUS DIGENJOT, 1.014 BLK DIBANGUN
Pemerintah tengah menggenjot balai latihan kerja (BLK) berbasis komunitas. Sampai tahun
2020, telah dibangun 2.127 BLK komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selama
tahun 2020, telah dibangun 1.014 BLK komunitas.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan hal tersebut saat meresmikan BLK Komunitas Tahun
2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singapama, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).
Ma'ruf mengatakan, pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, telah membuat program
BLK komunitas sejak tahun 2017.
Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM
unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.
BLK komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di lembaga pendidikan
keagamaan nonpemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, dan
pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) di seluruh Indonesia.
"Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK
komunitas, sehingga sampai dengan akhir tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK komunitas yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia," kata Ma'ruf Amin seperti dilaporkan Kontributor "PR" Aris Mohamad Fitrian.
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Keterampilan teknis
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, adanya BLK komunitas diharapkan dapat
memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi, sesuai kebutuhan pasar
kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum.
Untuk itu, pihaknya mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya operasional,
serta bantuan program paket pelatihan vokasi. "Di samping itu, Ke-menaker juga menyiapkan
program untuk melatih instruktur dan pengelola BLK komunitas, agar mereka mampu mengelola
BLK dengan baik," kata Ida. (Muhammad Ashari)###
caption:
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan BLK Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren
Cipasung, Singapama, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021). Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat program BLK komunitas sejak tahun 2017*
DOKSETWWRC5
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BERITA FOTO - NOTA KESEPAKATAN
Nota Kesepahaman
Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi (kiri) dan Dirjen Pembinaan pelatihan
Vokasi dan Produktivitas Kemenaker, Budi Hartawan (kanan) saat menandatangani Nota
Kesepahaman terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia dalam
program Peningkatan Akses Pelatihan Kerja Melalui Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas pada Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian BLK Komunitas di
Ponpes Cipasung Tasikmalaya, Selasa (8/6). Kerjasama ini merupakan wujud kontribusi nyata
BSI dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia dengan berbasis
vokasi dan kewirausahaan. Dalam nota kesepahaman, selama satu tahun PT Bank Syariah
Indonesia yang berperan sebagai Pihak Kedua akan mendukung program dalam beberapa
dukungan strategis antara lain pembuatan kurikulum, penyediaan tenaga pengajar, penyediaan
program magang, penyediaan alat bantu pelatihan, dan program penempatan di BSI sesuai
dengan kompetensi peserta pelatihan
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BERITA FOTO - PELATIHAN SDM
caption:
PELATIHAN SDM Direktur Utama BankSyariah Indonesia (BSD HeryGunardi (kiri) dan Dirjen
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker Budi Hartawan (kanan) saat
penandatanganan nota kesepahaman terkait peningkatan kualitas SDM di Indonesia di Ponpes
Cipasung, Tasikmalaya. Jawa Barat. Selasa (8/6). Kerja sama ini merupakan kontribusi BSI dalam
rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia berbasis vokasi dan kewirausahaan.
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BERITA FOTO - PERESMIAN BANK WAKAF MIKRO
Peresmian Bank Wakaf Mikro
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ketiga kanan) didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
(keempat kiri), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri), Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil (kanan), Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (ketiga kiri) dan Pimpinan Pondok
Pesantren Cipasung KH. Bunyamin Ruhiat (kedua kiri) meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM)
dan Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6/2021). Pendirian BWM terus dilakukan OJK bersama pemerintah untuk mendorong
pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.
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BERITA FOTO - BANK WAKAF MIKRO
caption:
BANK WAKAF MIKRO Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin (ketiga kanan) didampingi Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kedua kanan). Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso
(kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan), Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (ketiga
kiri) dan Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung KH Bunyamin Ruhiat meresmikan Bank Wakaf
Mikro (BWM) dan Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren Cipasung. Tasikmalaya, Jawa Barat.
Selasa (8/6). Pendirian BWM terus dilakukan OJK bersama pemerintah untuk mendorong
pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.
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BERITA FOTO - PERESMIAN BALAI LATIHAN KERJA
caption
ist
Peresmian Balai Latihan Kerja
Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung -Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin. BLK di bawah
Kemnaker ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keterampilan kerja, tidak hanya
bagi para santri di ponpes tersebut tetapi juga bagi masyarakat di sekitar ponpes. Selain
peresmian, Kemnaker juga mengadakan rembuk nasional vokasi dan kewirausahaan.
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Ringkasan
Lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi (Iptek). Kecakapan para lulusan BLK Komunitas dalam menguasai hal tersebut akan
berperan dalam menentukan kemajuan bangsa. "Di tengah dinamika perkembangan dunia saat
ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," ujar
Wakil Presiden Wapres), Ma'ruf Amin, dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirau-sahaan serta
peresmian BLK Komunitas Tahun 2020, di Tasikmalaya, Selasa (8/6).

LULUSAN BLK KOMUNITAS HARUS MAMPU KUASAI IPTEK
Pengembangan SDM
JAKARTA - Lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas harus mampu menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi (Iptek). Kecakapan para lulusan BLK Komunitas dalam menguasai
hal tersebut akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa.
"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya berperan
dalam menentukan kemajuan bangsa," ujar Wakil Presiden Wapres), Ma'ruf Amin, dalam
Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirau-sahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020, di
Tasikmalaya, Selasa (8/6).
Wapres mengatakan, saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. Kecepatan, ketepatan, dan
efisiensi serta penguasaan teknologi digital harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing,
termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things" jelasnya.
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Akses Pelatihan
Lebih jauh Wapres menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah
membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya, mendekatkan akses pelatihan
vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan
kompetensi kerja. Dia menambahkan pelatihan di BLK Komunitas juga mendorong minat
masyarakat untuk berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya
dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian nasional.
"Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, kejuruan
pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri,"
imbuhnya.
Wapres menerangkan BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di
Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Pemerintah. BLK Komunitas pondok pesantren, seminari,
dhammasekha, pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar
di seluruh wilayah Indonesia. ruf/N-3

33

Judul

Berita Foto - BERI SALAM

Nama Media
Newstrend

Rakyat Merdeka
BLK Komunitas

Halaman/URL

Pg9

Jurnalis

DOK BSI

Tanggal
Ukuran

2021-06-09 04:24:00
86x95mmk

Warna

Warna

AD Value

Rp 15.480.000

News Value

Rp 77.400.000

Kategori

Ditjen Binalattas

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

BERITA FOTO - BERI SALAM
caption:
BERI SALAM: Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi (kiri) dan Dirjen Pembinaan
pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Budi Hartawan (kanan) usai
menandatangani Nota Kesepahaman terkait peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
di Indonesia dalam program Peningkatan Akses Pelatihan Kerja Melalui Penguatan Balai Latihan
Kerja (BLK) Komunitas pada Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian BLK
Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, kemarin.
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Ringkasan
Peningkatan jumlah pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak
pandemi Covid-19 dan angkatan kerja baru, menjadi masalah serius dalam proses pemulihan
ekonomi. WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, hal itu diperparah dengan
rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia.

ANGKA PENGANGGURAN TINGGI PRODUKTIVITAS MASIH RENDAH
Peningkatan jumlah pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak
pandemi Covid-19 dan angkatan kerja baru, menjadi masalah serius dalam proses pemulihan
ekonomi.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, hal itu diperparah dengan rendahnya
kualitas tenaga kerja di Indonesia.
"Persoalan ketenagakerjaan saat ini semakin kompleks. Angka pengangguran masih relatif tinggi,
sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja masih rendah," kata Ma'ruf pada Acara
Rembug Nasional Vokasi dan Kewirausa-haan dan Peresmian Penggunaan BLK Komunitas Tahun
2020 Se-Indonesia. serta Peresmian Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesanuen
Cipasung.Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin.
Menurut Ma'ruf, persoalan tersebut ditambah pula dengan minimnya penduduk usia angkatan
kerja yang siap pakai, atau pernah mengikuti pelatihan kerja. Ini menyebabkan terjadinya
mismatched skill.
'Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi
digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan
ketenagakerjaan," ujarnya.
Karena itu. lanjut Ma'ruf, afirmasi kebijakan pemerintah yang melibatkan beragam pemangku
kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut.
Ini bertujuan, agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis dan berperan di era persaingan global
yang ketat ini.
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Ma'ruf menerangkan, saat ini pemerintah telah menetapkan pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM) sebagai program prioritas yang paling utama. Pasalnya, faktor kualitas SDM
menjadi kunci untuk memenangkan persaingan global. Kata dia, tenaga kerja yang berkualitas
pastinya akan meningkatkan daya saing suatu negara terhadap negara-negara lainnya. Baik dari
sisi daya tarik investasi maupun produk yang dihasilkan.
Agar tercipta tenaga kerja yang handal. Ma'ruf mengatakan, pemerintah tidak bisa bekerja
sendirian. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, perguruan tinggi dan
lembaga riset, organisasi kemasyarakatan. Termasuk lembaga keagamaan seperti pondok
pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah.
Sementara. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para pengelola Balai
Latihan Kerja (BLK) komunitas bersinergi dengan industri. Ini dilakukan untuk mendukung upaya
memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
"Sinergi diperlukan BLK komunitas untuk menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi yang
sesuai dengan kebutuhan sektor usaha dan industri," ujar Ida.
Menurut Ida, BLK bisa menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan industri
melalui program pelatihannya. Dan industri juga bisa mendapatkan tenaga yang lebih siap
bekerja dengan menyerap lulusan BLK. Kementerian Ketenagakerjaan juga terus berupaya
memperkuat pelatihan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM. 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. Agar
permasalahan tenaga kerja dan pengangguran di Indonesia bisa terselesaikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2021 terdapat 8,75 juta orang
berstatus penganggur terbuka. Meski masih tinggi, angka ini menurun dibandingkan Agustus
2020, yakni 9,7 juta pengangguran terbuka. Nov
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BERITA FOTO - TINGKATKAN KETERAMPILAN KERJA
caption : Tingkatkan Keterampilan Kerja
Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso serta Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes)
Cipasung Tasikmalaya KH Abun Bunyamin Ruhiat, meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung - Tasikmalaya, Jawa Barat (8/6). BLK di bawah
Kemnaker ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keterampilan kerja, tidak hanya
bagi para santri di ponpes tersebut tetapi juga bagi masyarakat di sekitar ponpes. Selain
peresmian, Kemnaker juga mengadakan rembuk nasional vokasi dan kewirausahaan.
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Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin mengapresiasi kinerja Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziyah, karena dinilai telah melakukan langkah tepat dalam upaya pemulihan sektor
ketenagakerjaan di Indonesia. Apresiasi itu disampaikan Wapres, dalam acara Rembuk Nasional
Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK K) Tahun 2021, di
Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat 2020, Selasa, 8 Juni 2021.

WAPRES PUJI MENAKER TELAH MELAKSANAKAN LANGKAH TEPAT
Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin mengapresiasi kinerja Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziyah, karena dinilai telah melakukan langkah tepat dalam upaya pemulihan sektor
ketenagakerjaan di Indonesia. APRESIASI itu disampaikan Wapres, dalam acara Rembuk
Nasional Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK K) Tahun
2021, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat 2020, Selasa, 8 Juni 2021.
Wapres hadir meresmikan penggunaan BLK Komunitas sebanyak 1.014 yang dibangun tahun
2020 secara serentak. Peresmian itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden Menjelaskan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia
merupakan program prioritas pembangunan pertama di Pemerintahan Jokowi - KH Ma'ruf Amin.
"Hal ini sebagai bentuk kesigapan kita untuk menghadapi era Disrupsi. Dalam era ini kompetensi
SDM menjadi mutlak agar tidak kalah dalam kompetisi global. Untuk itu Perlu kesiapan dan
langkah strategis untuk mengantisipasinya. Dan Menaker telah melakukan langkah tepat dalam
percepatan peningkatan kompetensi SDM," Papamya.
Wapres pun berpesan, semoga dengan Pembangunan BLK Komunitas sebagai lembaga pelatihan
Vokasi di lembaga keagamaan ini akan mampu mencetak dan melahirkan SDM yang menguasai
ilmu pengetahuan dan Teknologi. Sebab kecakapan ini yang nantinya akan berperan dalam
kehidupan bermasyarakat dan menang dalam persaingan global.
Sementara sebelumnya Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, bahwa Pembangunan Balai Latihan
Kerja Komunitas merupakan salah satu program terobosan pemerintah untuk memperluas akses
vokasi bagi masyarakat. Khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga
38

pendidikan agama dan serikat pekerja. "BLK Komunitas ini menjadi penting sebagai upaya
Kementerian Ketenagakerjaan mendekatkan sarana dan prasarana pelatihan dengan masyarakat
di tingkat basis. BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar
kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya
", lanjutnya, `tim
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Acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas ini merupakan upaya
Kemnaker untuk melakukan konsolidasi bersama pengembangan BLK Komunitas. Acara ini
dimulai sejak kemarin dengan penyelenggaraan Workshop Peta Jalan Kemandirian BLK
Komunitas yang diikuti oleh 40 BLK Komunitas terbaik yang telah terbangun sejak tahun 2017
hingga 2019. Pada acara puncak hari ini akan dilakukan penandatanganan MoU antara
Kcmentcrian Ketenagakerjaan dengan para mitra serta peresmian secara simbolik penggunaaan
1.014 BLK Komunitas yang dibangun pada tahun 2020. Tahun ini kerjasama itu kami perluas, di
antaranya adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaah, Perhimpunan Paricara
Usada Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri,
Pcrhimpuan Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron.

FORUM BLK KOMUNITAS TANDATANGANI MOU DENGAN DUNIA USAHA
ACARA Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas ini merupakan upaya
Kemnaker untuk melakukan konsolidasi bersama pengembangan BLK Komunitas. Acara ini
dimulai sejak kemarin dengan penyelenggaraan Workshop Peta Jalan Kemandirian BLK
Komunitas yang diikuti oleh 40 BLK Komunitas terbaik yang telah terbangun sejak tahun 2017
hingga 2019.
Pada acara puncak hari ini akan dilakukan penandatanganan MoU antara Kcmentcrian
Ketenagakerjaan dengan para mitra serta peresmian secara simbolik penggunaaan 1.014 BLK
Komunitas yang dibangun pada tahun 2020. Tahun ini kerjasama itu kami perluas, di antaranya
adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaah, Perhimpunan Paricara Usada
Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Pcrhimpuan
Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron.
Sebagai informasi, acara ini digelar secara hybrid dengan menghadirkan secara langsung 50
pengelola BLK Komunitas tahun 2020 dan melibatkan 2.077 BLK Komunitas secara virtual dari
seluruh Indonesia. Digelar juga expo BLK Komunitas yang memamerkan hasil karya peserta
pelatihan dan berbagai inovasi beberapa BLK Komunitas terbaik.
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Sebagai tambahan informasi, pada semester kedua tahun 2021 ini Kcmentcrian Ketenagakerjaan
insya Allah akan menyelenggarakan Festival BLK Komunitas sebuah ajang kompetisi dan
publikasi pencapaian BLK Komunitas secara keseluruhan, sekaligus menandai penguatan
komitmennya dalam rangka meningkatkan daya saing SDM Indonesia. tim
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Perbanyak Bangun BLK Komunitas

Nama Media
Newstrend
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BLK di Sidoarjo
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Ringkasan
Hingga saat ini ada 70 lembaga pelatihan kerja (LPK) yang berdiri di Kabupaten Sidoarjo. Baik
balai latihan kerja (BLK) luar negeri (LN) maupun BLK komunitas. Ke depan, Sidoarjo akan
memperbanyak pembangunan BLK komunitas. Lewat LPK dan BLK, harapannya bisa tercipta 100
ribu lapangan pekerjaan baru sesuai dengan visi dan misi bupati-wakil bupati Sidoarjo. Bukan
hanya pembangunan, peningkatan kualitas BLK juga jadi perhatian pemkab. Salah satunya lewat
bimbingan teknis tata kelola dari Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo yang digelar kemarin (8/6). Kepala
Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Feny Apridawati menyatakan, tiap tahun dilakukan bimbingan
tersebut. Tujuannya ialah memberikan pengetahuan dalam mengelola suatu lembaga pelatihan
kerja.

PERBANYAK BANGUN BLK KOMUNITAS
Hingga saat ini ada 70 lembaga pelatihan kerja (LPK) yang berdiri di Kabupaten Sidoarjo. Baik
balai latihan kerja (BLK) luar negeri (LN) maupun BLK komunitas. Ke depan, Sidoarjo akan
memperbanyak pembangunan BLK komunitas. Lewat LPK dan BLK, harapannya bisa tercipta 100
ribu lapangan pekerjaan baru sesuai dengan visi dan misi bupati-wakil bupati Sidoarjo.
Bukan hanya pembangunan, peningkatan kualitas BLK juga jadi perhatian pemkab. Salah
satunya lewat bimbingan teknis tata kelola dari Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo yang digelar kemarin
(8/6). Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Feny Apridawati menyatakan, tiap tahun dilakukan
bimbingan tersebut. Tujuannya ialah memberikan pengetahuan dalam mengelola suatu lembaga
pelatihan kerja.
Feny meminta ada output dari pelatihan yang dilakukannya. Semisal feedback data setiap akhir
semester yang dilaporkan kepada instansinya. Dia ingin mengetahui berapa jumlah siswa yang
dilatih serta berapa siswa yang telah ditempatkan bekerja oleh LPK. "Misalnya, lulusan dari LPK
mengalami kejadian semisal keluar kerja, kami juga diberi informasi sehingga kami nanti bisa
menindaklanjuti," ujarnya.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali berharap melalui pelatihan seperti ini tata kelola LPK ke depan
akan lebih maju lagi. Selain itu, kualitas serta pelayanan yang diberikan LPK yang ada akan kian
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meningkat. Dengan begitu, akan tercipta tenaga kerja yang memiliki kompetensi mumpuni.
"Saya berharap kualitas LPK meningkat. Pelayanannya juga bagus. Tata kelola internalnya juga
bagus, menghasilkan instruktur-instruktur yang mumpuni," papar dia.
Ke depan, ucap Muhdlor, harus ada kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan SDM perusahaan.
Sebab, ada beberapa LPK yang memberikan pelatihan, tapi kompetensi yang dihasilkan tidak
dibutuhkan dunia industri. Dia juga meminta LPK yang ada tidak hanya memberikan pelatihan
kerja. Tetapi juga pelatihan membangun karakter siswa didiknya. (uzi/c9/diq)

43

Judul

Berita Foto - Resmikan Bank Wakaf Mikro
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BERITA FOTO - RESMIKAN BANK WAKAF MIKRO
caption : Resmikan Bank Wakaf Mikro
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memberikan sambutan saat meresmikan Bank
Wakaf Mikro (BWM) dan BLK di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6). Pendirian BWM terus dilakukan OJK bersama pemerintah untuk mendorong
pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.
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Wapres Apresiasi Kinerja Menaker
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Ringkasan
WAKIL Presiden KH Ma'ruf Amin mengapresiasi kinerja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
karena dinilai telah mengambil langkah tepat dalam upaya pemulihan di sektor ketenagakerjaan.
Apresiasi itu disampaikan Wapres dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan &
Peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2021, di Pondok Pesantren Cipasung.
Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin.

WAPRES APRESIASI KINERJA MENAKER
WAKIL Presiden KH Ma'ruf Amin mengapresiasi kinerja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
karena dinilai telah mengambil langkah tepat dalam upaya pemulihan di sektor ketenagakerjaan.
Apresiasi itu disampaikan Wapres dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan &
Peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2021, di Pondok Pesantren Cipasung.
Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin.
Di kesempatan itu, Wapres juga meresmikan penggunaan 1.014 BLK Komunitas yang dibangun
pada 2020 secara serentak. Peresmian itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin
Iskandar.
"Presiden dan saya telah menetapkan pembangunan SDM sebagai program prioritas
pembangunan pertama. Hal ini sebagai bentuk kesigapan kita untuk menghadapi era Disrupsi.
Dalam era ini, kompetensi SDM menjadi mutlak agar tidak kalah dalam kompetisi global. Untuk
itu, perlu kesiapan dan langkah strategis untuk mengantisipasinya. Menaker telah melakukan
langkah tepat dalam percepatan peningkatan kompetensi SDM," papar Wapres.
Ia berpesan, pembangunan BLK Komunitas sebagai lembaga pelatihan vokasi di lembaga
keagamaan harus mampu mencetak dan melahirkan SDM yang menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi. Kecakapan itu nantinya akan berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan
menang dalam persaingan global.
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Di kesempatan itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan pembangunan BLK
Komunitas merupakan salah satu program terobosan pemerintah untuk memperluas akses
vokasi bagi masyarakat, khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga
pendidikan agama, dan serikat pekerja.
"BLK Komunitas ini menjadi penting sebagai upaya Kementerian Ketenagakerjaan mendekatkan
sarana dan prasarana pelatihan dengan masyarakat di tingkat basis. BLK Komunitas ini
memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha
bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya," terangnya.
Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS per Februari 2021. komposisi angkatan kerja Indonesia
terdiri atas 131,06 juta orang yang bekerja dan 8,75 juta orang menganggur.
Ida mengungkapkan, apabila dibandingkan dengan data Agustus tahun 2020, jumlah angkatan
kerja saat ini meningkat 1,59 juta penduduk. Orang yang bekerja naik sebesar 2,61 juta dan
yang menganggur turun sebesar 1,02 juta.
Kemarin. Kementerian Ketenagakerjaan juga menandatangani MoU dengan sejumlah mitra guna
mengembangkan 1.014 BLK Komunitas tersebut. (Iam/Try/E-2)
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Berita Foto - PERESMIAN BALAI LATIHAN KERJA
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BERITA FOTO - PERESMIAN BALAI LATIHAN KERJA
OOKKEMEWR
PERESMIAN BALAI LATIHAN KERJA: Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ketiga dari kanan) didampingi
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kedua dari kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK
Wimboh Santoso (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan), Wakil Ketua DPR Muhaimin
Iskandar (ketiga dari kiri) dan Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung KH Bunyamin Ruhiat
meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya Jawa Barat, kemarin.
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Wapres Apresiasi Langkah Menaker dalam Pemulihan Sektor
Ketenagakerjaan

Nama Media
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Narasumber
positive - KH Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Hal ini sebagai bentuk kesigapan kita untuk
menghadapi era disrupsi. Dalam era ini kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi mutlak
agar tidak kalah dalam kompetisi global. Untuk itu, perlu kesiapan dan langkah strategis untuk
mengantisipasinya. Dan, Menaker telah melakukan langkah tepat dalam percepatan peningkatan
kompetensi SDM
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas ini menjadi penting sebagai
upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendekatkan sarana dan prasarana pelatihan
dengan masyarakat di tingkat basis. BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan
masyarakat sekitarnya

Ringkasan
Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) KH Ma'ruf Amin mengapresiasi kinerja Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah karena dinilai telah melakukan langkah tepat dalam
upaya pemulihan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Apresiasi itu disampaikan Wapres dalam
acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan dan Peresmian Balai Latihan Kerja Komunitas
(BLK Komunitas) Tahun 2021 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6/2021).

WAPRES APRESIASI LANGKAH MENAKER DALAM PEMULIHAN SEKTOR
KETENAGAKERJAAN
Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) KH Ma'ruf Amin mengapresiasi kinerja Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah karena dinilai telah melakukan langkah tepat dalam
upaya pemulihan sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
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Apresiasi itu disampaikan Wapres dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan dan
Peresmian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas) Tahun 2021 di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).
Wapres hadir meresmikan penggunaan 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 2020 secara
serentak. Peresmian itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.
Prioritas
Dalam sambutannya, Wapres menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia
merupakan program prioritas pembangunan pertama di Pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
"Hal ini sebagai bentuk kesigapan kita untuk menghadapi era disrupsi. Dalam era ini kompetensi
sumber daya manusia (SDM) menjadi mutlak agar tidak kalah dalam kompetisi global. Untuk itu,
perlu kesiapan dan langkah strategis untuk mengantisipasinya. Dan, Menaker telah melakukan
langkah tepat dalam percepatan peningkatan kompetensi SDM," papar Wapres.
Wapres pun berpesan, semoga dengan pembangunan BLK Komunitas sebagai lembaga pelatihan
vokasi di lembaga keagamaan ini akan mampu mencetak dan melahirkan SDM yang menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi. J Sebab kecakapan ini yang nantinya 9 akan berperan dalam
kehidupan bermasyarakat dan menang dalam persaingan global.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas
merupakan salah satu program terobosan pemerintah untuk memperluas akses vokasi bagi
masyarakat. Khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama
dan serikat pekerja.
"BLK Komunitas ini menjadi penting sebagai upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mendekatkan sarana dan prasarana pelatihan dengan masyarakat di tingkat basis. BLK
Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan
berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya," papar Menaker.
Mou dengan dunia usaha
Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas merupakan upaya Kemnaker untuk
melakukan konsolidasi bersama pengembangan BLK Komunitas. Acara ini dimulai sejak Senin
(7/6) dengan penyelenggaraan Workshop Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas yang diikuti
oleh 40 BLK Komunitas terbaik yang telah terbangun sejak tahun 2017 hingga 2019.
Pada acara puncak, Selasa (8/6), dilakukan juga penandatanganan MOU antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan para mitra serta peresmian secara simbolis penggunaan 1.014 BLK
Komunitas yang dibangun pada tahun 2020. Pada 2021, kerja sama diperluas, di antaranya
dengan Masyarakat
Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaar, Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, PT
Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron.
Acara digelar secara hybrid dengan menghadirkan secara langsung 50 pengelola BLK Komunitas
tahun 2020 dan melibatkan 2.077 BLK Komunitas secara virtual dari seluruh Indonesia. Digelar
juga cxpo BLK Komunitas yang memamerkan hasil karya peserta pelatihan dan berbagai inovasi
beberapa BLK Komunitas terbaik.
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Pada semester kedua 2021, Kemnaker akan menyelenggarakan Festival BLK Komunitas; sebuah
ajang kompetisi dan publikasi pencapaian BLK Komunitas secara keseluruhan, sekaligus
menandai penguatan komitmennya dalam rangka meningkatkan daya saing SDM Indonesia. [*]
Dalam era ini kompetensi SDM menjadi mutlak agar tidak kalah dalam kompetisi global. Untuk
itu, perlu kesiapan dan langkah strategis untuk mengantisipasinya. Dan, Menaker lelah
melakukan langkah tepai dalam percepatan peningkatan kompetensi SDM.
Wapres RI KII Ma'ruf Amin
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Berita Foto - PERESMIAN BANK WAKAF MIKRO DI TASIKMALAYA
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BERITA FOTO - PERESMIAN BANK WAKAF MIKRO DI TASIKMALAYA
PERESMIAN BANK WAKAF MIKRO DI TASIKMALAYA
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ketiga kanan) didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
(kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri), Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil (kanan), Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (ketiga kiri) dan Pimpinan Pondok
Pesantren Cipasung KH. Bunyamin Ruhiat meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Balai
Latihan Kerja di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6). Pendirian
BWM terus dilakukan OJK bersama pemerintah untuk mendorong pengembangan usaha mikro
syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. Antara/Humas OJK
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Lebih Siap Menyambut Kepulangan Pekerja Migran
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Ringkasan
Sudah 41 ribuan pekerja migran Indonesia yang pulang dari Malaysia dalam empat bulan
terakhir. Selesai? Ternyata belum. Seperti diungkapkan Netty Prasetiyani, masih akan ada
pemulangan 7.300 pekerja migran dari negeri jiran itu pada Juni-Juli. Anggota Komisi IX DPR RI
itu meminta pemulangan para pekerja migran harus dikawal ketat. "Harus dipastikan mereka
bebas covid-19 sehingga tidak menimbulkan masalah baru di Tanah Air."

LEBIH SIAP MENYAMBUT KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN
SUDAH 41 ribuan pekerja migran Indonesia yang pulang dari Malaysia dalam empat bulan
terakhir. Selesai? Ternyata belum. Seperti diungkapkan Netty Prasetiyani, masih akan ada
pemulangan 7.300 pekerja migran dari negeri jiran itu pada Juni-Juli.
Anggota Komisi IX DPR RI itu meminta pemulangan para pekerja migran harus dikawal ketat.
"Harus dipastikan mereka bebas covid-19 sehingga tidak menimbulkan masalah baru di Tanah
Air."
Meski belum bisa dipastikan, kepulangan pekerja migran menjadi salah satu faktor ledakan kasus
harian di Tanah Air. Di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, misalnya, daerah itu merupakan kantong
penghasil pekerja migran. Selain libur Lebaran. kedatangan pekerja migran diduga menjadi
penyebab ledakan jumlah kasus di wilayah itu.
Lebih jauh, Netty meminta pemerintah memberikan perlindungan maksimal pada semua pekerja
melalui koordinasi dengan lembaga. "Screening harus dilakukan, terutama di pintu-pintu masuk
kedatangan PMI," ujar istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu.
Di dalam negeri, penanggulangan menjadi ladang perluasan kasus covid-19. Dari kejadian di
Cibinong itu, kami sudah menginstruksikan pemangku kepentingan mewaspadai resepsi
pernikahan," aku Bupati Herman Suherman.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengaku sudah menyiapkan strategi untuk
menghadapi potensi lonjakan kasus. "Kami sudah mengaktifkan kembali seluruh posko dan
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satgas covid-19, mulai tingkat RT. RW, hingga kelurahan." Selain itu, satuan polisi pamong praja
gencar melakukan operasi penertiban pemakaian masker. Mereka bersiap di setiap pelintasan
jalan dan sejumlah lokasi kerumunan warga.
Di sisi lain, covid-19 tidak pilih bulu. Meski sudah melakukan berbagai upaya untuk tidak
terjangkit, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum harus pasrah menjalani isolasi mandiri.
Ia positif terinfeksi oleh covid-19. "Kita doakan beliau lekas sembuh," kata Gubernur Ridwan
Kamil. (Sru/BB/BK/Hld/AD/JS/N-2)
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BPJamsostek Beri Jaminan untuk yang Kehilangan Pekerjaan, Begini
Persyaratannya

Nama Media

sindonews.com

Newstrend
Halaman/URL

Jurnalis

Jaminan Kehilangan Pekerjaan
https://daerah.sindonews.com/read/450094/704/bpjamsostek-berijaminan-untuk-yang-kehilangan-pekerjaan-begini-persyaratannya1623172011
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Situasi ekonomi yang mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19, membuat para pekerja
rentan kehilangan pekerjaannya. Namun, bagi peserta BPJamsostek tidak perlu kawatir, karena
ada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP ini, sedang gencar
disosialisasikan BPJamsostek kepada perusahaan dan para peserta BPJamsostek. Deputi Direktur
Wilayah BPJamsostek Jawa Timur, Deny Yusyulian mengatakan, JKP merupakan program kelima
dari BPJamsostek setelah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).

BPJAMSOSTEK BERI JAMINAN UNTUK YANG KEHILANGAN PEKERJAAN, BEGINI
PERSYARATANNYA
SURABAYA - Situasi ekonomi yang mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19, membuat para
pekerja rentan kehilangan pekerjaannya. Namun, bagi peserta BPJamsostek tidak perlu kawatir,
karena ada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Program JKP ini, sedang gencar disosialisasikan BPJamsostek kepada perusahaan dan para
peserta BPJamsostek. Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Jawa Timur, Deny Yusyulian
mengatakan, JKP merupakan program kelima dari BPJamsostek setelah Jaminan Hari Tua (JHT),
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).
Ketentuan yang dimaksud adalah program terbaru dalam BPJamsostek, yakni JKP yang telah
tertuang dan disahkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 37/2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Aturan ini merupakan turunan dari
Undang-undang (UU) No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
JKP bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh
kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, saat terjadi
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risiko akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), seraya berusaha mendapatkan pekerjaan
kembali.
Peserta program JKP harus memenuhi persyaratan, antara lain Warga Negara Indonesia (WNI),
usia belum mencapai 54 tahun, mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan baik PKWTT
maupun PKWT, peserta pada perusahaan skala menengah dan besar terdaftar lima program
(JKK, JKM, JHT, JP, JKN), sedangkan peserta pada perusahaan skala kecil dan mikro terdaftar
empat program (JKK, JKM, JHT, JKN).
Iuran program JKP sebesar 0,46% yang terdiri dari subsidi iuran pemerintah 0,22%, serta
rekompisi iuran program JKK 0,14 %, dan JKM 0,10%. Batas atas upah untuk pertama kali
ditetapkan sebesar Rp5 juta.
"Manfaat yang diterima oleh pekerja nantinya dalam bentuk pelatihan kerja, akses informasi
pasar kerja, dan uang tunai. Kewenangan pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja di
Kementerian Ketenagakerjaan, sedangkan manfaat uang tunai diberikan paling banyak enam
bulan, yaitu 45% dari upah tiga bulan pertama, dan 25% upah tiga bulan berikutnya," katanya.
Menurutnya, program JKP ini bisa didapatkan oleh tenaga kerja peserta BPJamsostek yang
mengalami PHK. Dengan syarat sudah membayar iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan, di
mana enam bulan dibayar berturut-turut, periode pengajuan sejak dinyatakan PHK sampai
dengan tiga bulan sejak ter-PHK.
"Peserta cukup mengajukan persyaratan bukti PHK, dan adanya komitmen untuk bekerja
kembali. Satu lagi tenaga kerja tersebut memang mengalami PHK, artinya tidak boleh karena
mengundurkan diri dan tidak terputus selama pembayaran," tegasnya.
Peserta penerima manfaat JKP, lanjutnya, harus memenuhi kriteria seluruh peserta dengan
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
yang mengalami PHK dengan ketentuan memenuhi syarat eligibilitas masa iuran, serta
kepesertaan dan bersedia bekerja kembali.
Sedangkan peserta bukan penerima manfaat dengan kriteria PHK yang disebabkan
mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia, dan PKWT yang masa kerjanya
berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerjanya.
Hak atas manfaat JKP adalah tiga kali selama masa usia kerja, manfaat pertama setelah
terpenuhinya masa iuran dan kepesertaan, manfaat kedua setelah masa iuran lima tahun sejak
memperoleh manfaat pertama, dan manfaat ketika setelah masa iuran lima tahun sejak
memperoleh manfaat kedua.
Hak manfaat JKP akan hilang apabila peserta tidak mengajukan klaim manfaat JKP selama tiga
bulan sejak terjadi PHK, telah mendapatkan pekerjaan dan meninggal dunia. Patut diingat bahwa
seluruh pengusaha dan pekerja baik Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Non Aparatur Sipil
Negara, Pekerja Jasa Konstruksi serta Pekerja Migran Indonesia wajib diikutsertakan dalam
program BPJamsostek, "BPJamsostek hadir untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, dalam
memberikan perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi. Hal ini merupakan bukti nyata, negara
hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh
rakyat Indonesia," pungkas Deny.
(eyt).
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IN PICTURE: WAPRES RESMIKAN BANK WAKAF MIKRO DI TASIKMALAYA
REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Wakil Presiden RI Maruf Amin meresmikan pendirian Bank
Wakaf Mikro (BWM) dan Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung,
Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).
Dalam peresmian itu Wapres didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Ketua DPR Muhaimin
Iskandar dan Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung KH. Bunyamin Ruhiat.
Pendirian BWM terus dilakukan OJK bersama pemerintah untuk mendorong pengembangan
usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.
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Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas dan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten
Tasikmalaya. Wapres mengatakan bahwa BLK Komunitas dibentuk untuk mendekatkan akses
vokasi kepada masyarakat, mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan memberikan
bekal keterampilan juga kompetensi kerja.

WAPRES: BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS UNTUK MENCETAK SDM UNGGUL
Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas dan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten
Tasikmalaya.
Wapres mengatakan bahwa BLK Komunitas dibentuk untuk mendekatkan akses vokasi kepada
masyarakat, mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan memberikan bekal keterampilan
juga kompetensi kerja.
"Alhamdulillah, pada tahun 2020 Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK
Komunitas, sehingga sampai dengan akhir tahun 2020 pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia," kata Wapres.
Menurut Wapres, pelatihan BLK bisa mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha juga
membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan dorongan tersebut, maka secara tidak langsung
akan menekan angka pengangguran di Indonesia.
Namun Wapres menekankan agar dengan perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di
BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," katanya.
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Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bahwa saat ini dibutuhkan
langkah extraordinary yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemulihan ekonomi akibat
pandemi Covid-19. Salah satu sektornya adalah ketenagakerjaan.
Ida mengungkapkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan selama ini berusaha keras
memulihkan sektor ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan
mengembangkan kompetensi calon tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui BLK
Komunitas.
"BLK Komunitas merupakan salah satu program terobosan pemerintah untuk memperluas akses
pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di komunitas lembaga keagamaan, lembaga
pendidikan agama, dan serikat pekerja," ungkapnya.
Berdasarkan data yang diterima, setidaknya ada 23 kejuruan program pelatihan vokasi yang
dikembangkan Kementerian Ketenagakerjaan. Mulai Teknik Otomotif, Pendingin (Refrigerasi),
Las (Welding), Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking), Perkapalan, Instalasi
Infrastruktur Telekomunikasi dan Elektronika.
Selain itu juga, ada Teknik Informatika, Robotika, Multimedia, Desain Komunikasi Visual,
Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri), Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry),
Kesenian, Seni Kriya (Kerajinan Tangan), Teknik Batik, Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana),
Tata Rias, Bahasa, Perhotelan, Kesehatan Tradisional, Seni Kuliner, dan Hubungan Industrial.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan bahwa BLK komunitas menjadi penting
kehadirannya di Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkannya akrena program tersebut diharapkan
bisa membuat SDM di Jawa Barat memiliki daya saing.
"Inilah yang menunjukkan bahwa apa yang diacarakan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan sangat
penting agar Jawa Barat selalu berdaya saing dalam SDMnya sebagai kunci menyambut ekonomi
yang luar biasa," katanya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengaku bahwa
pihaknya sangat mendukung program vokasi dan kewirausahaan dalam pengembangan kualitas
pelatihan dan penyamaan standar pelatihan bagi generasi muda.
Wimboh menuturkan, pihaknya akan terus mendorong industri keuangan untuk dapat menjalin
kerja sama dan bersinergi dengan program pelatihan yang dinaungi oleh BLK ini.
"Kami menyambut baik atas peresmian BLK ini tentunya adalah sinergi yang bagus antara
program Bank Wakaf Mikro pembinaan umat dan juga nanti ini adalah pelatihan para generasi
muda," katanya. [ray].
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Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Rajawali
Hospitality Nusantara (RHN) melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata di
Likupang dan Manado Sulawesi Utara, sejak Senin (7/6) hingga Jumat (11/6). Dia mengatakan,
hal itu juga sejalan dengan komitmen Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk menyiapkan
tenaga kerja di bidang pariwisata yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi.

DUKUNG PROGRAM PRESIDEN JOKOWI, BNSP SERTIFIKASI KARYAWAN HOTEL DI
LIKUPANG
LIKUPANG - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Rajawali Hospitality Nusantara (RHN) melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja
pariwisata di Likupang dan Manado Sulawesi Utara, sejak Senin (7/6) hingga Jumat (11/6).
Sertifikasi digelar di Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP RHN, Hotel Paradise Likupang.
Pelaksanaan sertifikasi di Sulawesi Utara dilaksanakan oleh LSP RHN yang merupakan salah satu
LSP terlisensi BNSP di bidang pariwisata bekerja sama dengan Indonesia General Manager
Association (IHGMA) Sulawesi Utara-Gorontalo dan Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) Sulawesi
Utara.
Sertifikasi tersebut secara langsung dibuka Wakil Ketua BNSP Miftakul Azis di Tempat Uji
Kompetensi (TUK) LSP RHN yaitu Hotel Paradise Likupang yang diikuti oleh 50 peserta yang
berasal dari sejumlah hotel di Likupang dan Manado, yaitu hotel Paradise, Hotel Aston, Five
Hotel, Best Westen Manado.
Azis mengatakan, sertifikasi kompetensi bidang pariwisata merupakan salah satu program BNSP
dalam menjalankan visi Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan Likupang sebagai satu
dari lima destinasi wisata super prioritas.
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"BNSP menjalankan visi Presiden Jokowi bidang pariwisata yaitu mewujudkan lima Destinasi
Super-Prioritas yang salah satunya adalah Likupang, sehingga pemenuhan tenaga Kerja
pariwisata yang kompeten dan tersertifikasi di Likupang dan sekitarnya termasuk Manado
menjadi salah satu prioritas program sertifikasi kompetensi kerja BNSP," kata Azis.
Dia mengatakan, hal itu juga sejalan dengan komitmen Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
untuk menyiapkan tenaga kerja di bidang pariwisata yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi.
"Sertifikat kompetensi yang merupakan bukti kompetensi yang didapat melalui sistem sertifikasi
kompetensi kerja nasional diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja sehingga lebih
produktif dan berdaya saing bagi pemegang sertifikat maupun bagi perusahaan," kata Azis.
Ketua IHGMA Sulawesi Utara I Putu Anom menyatakan, program sertifikasi ini sangat membantu
organisasinya dalam mempercepat ketersediaan tenaga kerja pariwisata yang diakui
kompetensinya.
"Tentu saja program ini sangat membantu kami, sehingga dapat memberi dukungan
pengembangan destinasi Likupang sebagai salah satu destinasi super prioritas," kata dia.
Senada dengan Putu, Ketua DPD MASATA Sulawesi Utara- Sekaligus Staff Khusus Gubernur
Bidang Pariwisata M. Dino Gobel berharap sertifikasi kompetensi tersebut ke dapan terus
berlanjut karena banyak sekali tenaga kerja di resort yang belum tersertifikasi, terutama mereka
yang berada di pulau-pulau.
"Kami juga berharap pengembangan SDM setifikasi seperti asesor kompetensi juga dapat
dilakukan di Sulawesi Utara," ujarnya.
Di lokasi yang sama, Manajer Sertifikasi LSP RHN, Asep menyatakan, pelaksanaan sertifikasi
kompetensi Program BNSP di Manado dan Likupang akan dilaksanakan di 4 TUK LSP RHN, yaitu
Hotel Paradise, Hotel Sintesa Peninsula, Swissbell Hotel dan Grand Wizh.
"Program ini secara keseluruhan akan diikuti oleh tenaga kerja dari 15 Hotel dari Manado dan
Likupang. LSP RHN menugaskan asesor kompetensi yang sudah berpengalaman di bidang hotel
dan restoran 15 tahun lebih," kata Asep.
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Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Auditorium Gubernuran Provinsi
Sumatera Barat, Senin (7/6/2021). Acara tersebut dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi IX H Suir
Syam, Kepala Badan BP2MI Benny Rhamdani, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi
Ansharullah dan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo.

SEJUMLAH TOKOH HADIRI SOSIALISASI UU PELINDUNGAN PMI, BEGINI
PESANNYA
PADANG - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggelar sosialisasi Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Auditorium Gubernuran
Provinsi Sumatera Barat, Senin (7/6/2021).
Acara tersebut dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi IX H Suir Syam, Kepala Badan BP2MI Benny
Rhamdani, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Staf Khusus Ketua
Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo.
Syam mengatakan kedatangannya ke Sumatera Barat untuk melakukan sosialisasi UU PMI yang
sebelumnya disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"PMI merupakan orang kita yang memenuhi syarat yang punya kompetensi yang memenuhi
persyaratan seluruhnya untuk bekerja di luar negeri" ujar Syam.
Mantan Wali Kota Padang Panjang itu juga menyatakan sebelumnya banyak berita negatif
tentang TKI yang bekerja di luar negeri seperti yang ada di Malaysia dan Arab Saudi.
Hal tersebut dikarenakan UU yang lama tidak melibatkan tugas dan fungsi peranan pemerintah
baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga pemerintah desa dalam
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melakukan perlindungan tenaga kerja indonesia. Hal tersebut menjadikan peranan swasta yang
lebih dominan dalam mengelola tenaga kerja ke luar negeri.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani mengatakan dalam
kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran
utama Pemerintah Daerah mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Informasi mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
harus menyeluruh dan utuh sehingga pada kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman
lebih dalam tentang peran utama Pemerintah Daerah mengenai perlindungan Pekerja Migran
Indonesia," ujar Benny.
Benny Rhamdani juga menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi antara
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui diseminasi informasi dalam Rapat
Koordinasi Terbatas di tingkat Provinsi terutama di daerah-daerah kantong Pekerja Migran
Indonesia yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
Antonius Benny Susetyo menyatakan UU PMI memperkuat posisi pemerintah untuk melindungi
para PMI. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut menempatkan nilai kemanusiaan
menjadi sangat penting yang memberikan posisi yang terhormat pada PMI.
"Undang-Undang yang sekarang saat ini sebenarnya merupakan aktualisasi dari nilai pancasila
dalam kebijakan publik dimana nilai kemanusiaan mendapat tempat" ujar Romo Benny.
Lebih lanjut Romo menyatakan pentingnya UU tersebut menunjukkan negara hadir dalam
memberikan perlindungan kepada warga negara khususnya pekerja migran indonesia.
Menurut dia, dengan hadirnya negara berarti mengaktualisasikan ideologi dalam praksis maka
dampak dari ideologi dirasakan oleh para pekerja migran dan masyarakat.
Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang hadir dalam kegiatan tersebut mengharapkan hasil dari
Rapat Koordinasi Terbatas ini adalah menyiapkan langkah-langkah strategis dan aplikatif di
bidang ketenagakerjaan dan pemanfaatan tenaga kerja yang ada di Provinsi Sumatera Barat di
luar negeri.
"Kita harapkan ada kesepakatan dengan Dinas Provinsi, Kabupaten dan kota untuk segera
membuat kerja sama dengan BP2MI dan pihak terkait sehingga kedepan terdapat langkah pasti
di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumbar," ujar Ansharullah Dalam kegiatan tersebut
juga dilakukan Penyerahan Piagam Apresiasi oleh Gubernur Sumatera Barat dan Kepala BP2MI
serta didampingi Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah kepada Pemerintah Kota Padang Panjang
dan Bupati 50 Kota yang telah menganggarkan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia di
daerahnya. (jpnn).
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Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi (kiri) dan Dirjen Pembinaan pelatihan
Vokasi dan Produktivitas Kemenaker, Budi Hartawan (kanan) saat menandatangani Nota
Kesepahaman terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia pada
Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian BLK Komunitas di Jawa Barat, Selasa
(8/6/2021).

KERJASAMA BSI DAN KEMENAKER TINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA
JAKARTA - Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi (kiri) dan Dirjen Pembinaan
pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker, Budi Hartawan (kanan) saat menandatangani
Nota Kesepahaman terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia pada
Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian BLK Komunitas di Jawa Barat, Selasa
(8/6/2021).
Kerjasama dalam program Peningkatan Akses Pelatihan Kerja Melalui Penguatan Balai Latihan
Kerja (BLK) ini merupakan wujud kontribusi nyata BSI dalam rangka peningkatan kompetensi
sumber daya manusia di Indonesia dengan berbasis vokasi dan kewirausahaan.
Dalam nota kesepahaman, selama satu tahun PT Bank Syariah Indonesia yang berperan sebagai
Pihak Kedua akan mendukung program dalam beberapa dukungan strategis antara lain;
pembuatan kurikulum, penyediaan tenaga pengajar, penyediaan program magang, penyediaan
alat bantu pelatihan, dan program penempatan di BSI sesuai dengan kompetensi peserta
pelatihan.
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Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Selasa ini meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro Pondok
Pesantren Cipasung Tasikmalaya sebagai upaya Pemerintah bersama OJK mendorong
pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.
Peresmian BWM dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai Latihan Kerja di Ponpes Cipasung
yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Ketenagakerjaan RI
Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

WAPRES MA'RUF AMIN RESMIKAN BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN
CIPASUNG TASIKMALAYA
Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Selasa ini meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro Pondok
Pesantren Cipasung Tasikmalaya sebagai upaya Pemerintah bersama OJK mendorong
pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.
Peresmian BWM dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai Latihan Kerja di Ponpes Cipasung
yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Ketenagakerjaan RI
Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Hadir juga jajaran direksi dan komisaris Bank Permata yang menjadi penyalur wakaf untuk BWM
di Ponpes Cipasung ini.
Wapres dalam sambutannya mengharapkan keberadaan BWM di Ponpes Cipasung bisa
mewujudkan ekosistem ekonomi syariah dan mewujudkan peran sosial ekonomi pondok
pesantren ke masyarakat sekitar.
"Kami menyampaikan apresiasi peran OJK dalam mendorong pengembangan BWM di pesantrenpesantren di banyak daerah. BWM sangat berperan untuk menyediakan akses permodalan bagi
masyarakat kecil yang belum mendapatkan akses keuangan formal. Keberadaan BWM ini
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diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan," kata
Wapres.
Wimboh Santoso mengatakan program BWM ini sekaligus merupakan platform bagi Pondok
Pesantren yang selama ini fokus pada akidah dan dakwah pendidikan, untuk dapat
mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi. Sinergi antara BWM dan BLK di Pondok
Pesantren Cipasung ini akan dapat menjadi inkubator dalam penciptaan dan peningkatan
kapasitas bagi usaha mikro masyarakat, melalui dukungan pendanaan dan pendampingan usaha.
"Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesarbesarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah," kata Wimboh.
Menteri Ketenagakerjaan juga menyambut baik pendirian BWM ini yang bisa mendukung
keberadaan BLK di Ponpes Cipasung.
“Apresiasi untuk dukungan OJK yang hadir dalam mengembangkan komunitas ekonomi di sekitar
pesantren. BWM adalah program yang memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah
yang sangat tepat disesuaikan dengan tujuan BLK inkubator kewirausahaan ini. Jadi ini
kolaborasi yang patut dikembangkan, OJK bisa menyediakan pembiayaan yang bisa mendukung
alumni BLK menjadi wirausahawan,” katanya.
Selain pendirian BWM, untuk terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional OJK
senantiasa mendorong literasi dan inklusi serta memperluas akses keuangan masyarakat dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, di antaranya melalui program TPAKD,
Laku Pandai, dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Wimboh Santoso mengatakan pendirian BWM Pondok Pesantren Cipasung ini merupakan bentuk
kontribusi OJK dan industri jasa keuangan dalam menyukseskan program-program pembiayaan
dari Pemerintah untuk kegiatan usaha mikro yang telah ada sebelumnya, seperti Pembiayaan
Ultra Mikro (UMi), Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), KUR, KUR nelayan,
dan lainnya.
Hingga Juni ini telah berdiri 61 BWM di berbagai daerah dengan kumulatif penerima manfaat
sebanyak 45 ribu lebih nasabah dan total pembiayaan Rp67,4 miliar
Untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi dalam pelaksanaan program serta pelayanan BWM
yang telah diinisiasi OJK sejak akhir 2017, OJK telah menginisiasi pengembangan ekosistem
digital BWM yang mencakup tiga aspek utama yakni: Digitalisasi Pembiayaan BWM, Digitalisasi
Operasional BWM, serta Digitalisasi Pengembangan Usaha Nasabah BWM.
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Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Rajawali
Hospitality Nusantara (RHN) melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja Pariwisata di
Likupang dan Manado, Sulawesi Utara. Hal ini, lanjut Azis, juga sejalan dengan komitmen Menteri
ketenagakerjaan, Ida Fauziyah untuk menyiapkan tenaga kerja di bidang pariwisata yang
memiliki kompetensi dan tersertifikasi.

DUKUNG PROGRAM JOKOWI, BNSP SERTIFIKASI KARYAWAN HOTEL DI DESTINASI
SUPER PRIORITAS LIKUPANG
MANADO - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Rajawali Hospitality Nusantara (RHN) melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja
Pariwisata di Likupang dan Manado, Sulawesi Utara.
Pelaksanaan sertifikasi itu digelar selama empat hari, yaitu 7 - 11 Juni 2021 di Tempat Uji
Kompetensi (TUK) LSP RHN, Hotel Paradise Likupang.
Pelaksanaan sertifikasi di Sulawesi Utara dilaksanakan oleh LSP RHN yang merupakan salah satu
LSP terlisensi BNSP di bidang parisisata bekerja sama dengan Indonesia General Manager
Association (IHGMA) Sulawesi Utara - Gorontalo dan Masyarakat Sadar Wisata (MASATA)
Sulawesi Utara.
Sertifikasi tersebut secara langsung dibuka Wakil Ketua BNSP Miftakul Azis di Tempat Uji
Kompetensi (TUK) LSP RHN yaitu Hotel Paradise Likupang yang diikuti oleh 50 peserta yang
berasal dari sejumlah hotel di Likupang dan Manado, yaitu hotel Paradise, Hotel Aston, Five
Hotel, Best Westen Manado.
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Azis berujar, sertifikasi kompetensi bidang Pariwisata merupakan salah satu program BNSP
dalam menjalankan visi Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan Likupang sebagai satu
dari lima destinasi wisata super prioritas.
"BNSP menjalankan visi Presiden Jokowi bidang pariwisata yaitu mewujudkan 5 Destinasi Super
Prioritas yang salah satunya adalah Likupang, sehingga pemenuhan tenaga Kerja pariwisata
yang kompeten dan tersertifikasi di Likupang dan sekitarnya termasuk Manado menjadi salah
satu prioritas program sertifikasi kompetensi kerja BNSP," kata Azis dalam keterangannya, Selasa
(8/6/2021).
Hal ini, lanjut Azis, juga sejalan dengan komitmen Menteri ketenagakerjaan, Ida Fauziyah untuk
menyiapkan tenaga kerja di bidang pariwisata yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi.
"Sertifikat kompetensi yang merupakan bukti kompetensi yang didapat melalui sistem sertifikasi
kompetensi kerja nasional diharapkan dapat memingkatkan semangat kerja sehingga lebih
produktif dan berdaya saing bagi pemegang sertifikat maupun bagi perusahaan," ungkap Azis.
Ketua IHGMA Sulawesi Utara, I Putu Anom menyatakan, program sertifikasi ini sangat membantu
organisasinya dalam mempercepat ketersediaan tenaga kerja pariwisata yang diakui
kompetensinya.
"Tentu saja program ini sangat membantu kami, sehingga dapat memberi dukungan
pengembangan destinasi Likupang sebagai salah satu destinasi super prioritas," kata dia.
Senada dengan Putu, Ketua DPD MASATA Sulawesi Utara- Sekaligus Staff Khusus Gubernur
Bidang Pariwisata M. Dino Gobel berharap sertifikasi kompetensi tersebut ke dapan terus
berlanjut karena banyak sekali tenaga kerja di resort yang belum tersertifikasi, terutama mereka
yang berada di pulau-pulau.
"Kami juga berharap pengembangan SDM setifikasi seperti asesor kompetensi juga dapat
dilakukan di Sulawesi Utara," ujarnya.
Di lokasi yang sama, Manajer Sertifikasi LSP RHN, Asep menyatakan, pelaksanaan sertifikasi
kompetensi Program BNSP di Manado dan Likupang akan dilaksanakan di 4 TUK LSP RHN, yaitu
Hotel Paradise, Hotel Sintesa Peninsula, Swissbell Hotel dan Grand Wizh.
"Program ini secara keseluruhan akan diikuti oleh tenaga kerja dari 15 Hotel dari Manado dan
Likupang. LSP RHN menugaskan Asesor kompetensi yang sudah berpengalaman di bidang hotel
dan restoran 15 tahun lebih," katanya.
Acara ini juga turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan
Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Utara, Roy Saroinsong.
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Narasumber
positive - Miftakul Azis (Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi) BNSP menjalankan visi
Presiden Jokowi bidang pariwisata yaitu mewujudkan 5 Destinasi Super Prioritas. Salah satunya,
Likupang sehingga pemenuhan tenaga kerja pariwisata yang kompeten dan tersertifikasi di
Likupang dan sekitarnya termasuk Manado menjadi salah satu prioritas program sertifikasi
kompetensi kerja BNSP
neutral - Miftakul Azis (Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi) Sertifikat merupakan bukti
kompetensi yang didapat melalui sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional diharapkan dapat
meningkatkan semangat kerja sehingga lebih produktif dan berdaya saing bagi pemegang
sertifikat maupun bagi perusahaan
positive - I Putu Anom (Ketua IHGMA Sulawesi Utara) Tentu saja program ini sangat membantu
kami, sehingga dapat memberi dukungan pengembangan destinasi Likupang sebagai salah satu
destinasi super prioritas
neutral - M. Dino Gobel (Staff Khusus Gubernur Bidang Pariwisata) Kami juga berharap
pengembangan SDM setifikasi seperti asesor kompetensi juga dapat dilakukan di Sulawesi Utara
positive - Asep (Manajer Sertifikasi LSP RHN) Program ini secara keseluruhan akan diikuti oleh
tenaga kerja dari 15 Hotel dari Manado dan Likupang. LSP RHN menugaskan Asesor kompetensi
yang sudah berpengalaman di bidang hotel dan restoran 15 tahun lebih

Ringkasan
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan sertifikasi terhadap sejumlah tenaga kerja
pariwisata di destinasi super prioritas yakni di Likupang dan Manado Sulawesi Utara (Sulut).
Sertifikasi ini juga sejalan dengan komitmen Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
untuk menyiapkan tenaga kerja di bidang pariwisata yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi.
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DUKUNG PROGRAM JOKOWI, BNSP SERTIFIKASI PEKERJA HOTEL DI DESTINASI
SUPER PRIORITAS
JAKARTA - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan sertifikasi terhadap sejumlah
tenaga kerja pariwisata di destinasi super prioritas yakni di Likupang dan Manado Sulawesi Utara
(Sulut).
Sertifikasi yang dilakukan BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Rajawali Hospitality
Nusantara (RHN) ini digelar selama empat hari mulai 7-11 Juni 2021 di Tempat Uji Kompetensi
(TUK) LSP RHN, Hotel Paradise Likupang. Hadir dalam kegiatan sertifikasi tersebut yakni, Kepala
Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Utara,
Roy Saroinsong.
Wakil Ketua BNSP Miftakul Azis mengatakan, pelaksanaan sertifikasi di Sulawesi Utara
dilaksanakan oleh LSP RHN yang merupakan salah satu LSP terlisensi BNSP di bidang pariwisata
bekerja sama dengan Indonesia General Manager Association (IHGMA) Sulawesi Utara Gorontalo dan Masyarakat Sadar Wisata (Masata) Sulawesi Utara.
Sertifikasi ini diikuti 50 peserta dari sejumlah hotel di Likupang dan Manado, yaitu hotel Paradise,
Hotel Aston, Five Hotel, Best Westen Manado. Menurut Azis, sertifikasi kompetensi bidang
Pariwisata merupakan salah satu Program BNSP dalam menjalankan visi Presiden Joko Widodo
(Jokowi) untuk mengembangkan Likupang sebagai satu dari lima destinasi wisata super prioritas.
"BNSP menjalankan visi Presiden Jokowi bidang pariwisata yaitu mewujudkan 5 Destinasi Super
Prioritas. Salah satunya, Likupang sehingga pemenuhan tenaga kerja pariwisata yang kompeten
dan tersertifikasi di Likupang dan sekitarnya termasuk Manado menjadi salah satu prioritas
program sertifikasi kompetensi kerja BNSP," kata Azis.
Sertifikasi ini juga sejalan dengan komitmen Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
untuk menyiapkan tenaga kerja di bidang pariwisata yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi.
"Sertifikat merupakan bukti kompetensi yang didapat melalui sistem sertifikasi kompetensi kerja
nasional diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja sehingga lebih produktif dan berdaya
saing bagi pemegang sertifikat maupun bagi perusahaan," ungkap Azis.
Ketua IHGMA Sulawesi Utara, I Putu Anom menyatakan, program sertifikasi ini sangat membantu
organisasinya dalam mempercepat ketersediaan tenaga kerja pariwisata yang diakui
kompetensinya. "Tentu saja program ini sangat membantu kami, sehingga dapat memberi
dukungan pengembangan destinasi Likupang sebagai salah satu destinasi super prioritas," kata
dia.
Senada, Ketua DPD Masata Sulawesi Utara- Sekaligus Staff Khusus Gubernur Bidang Pariwisata
M. Dino Gobel berharap sertifikasi kompetensi tersebut ke depan terus berlanjut karena banyak
sekali tenaga kerja di resort yang belum tersertifikasi, terutama mereka yang berada di pulaupulau. "Kami juga berharap pengembangan SDM setifikasi seperti asesor kompetensi juga dapat
dilakukan di Sulawesi Utara," ujarnya.
Manajer Sertifikasi LSP RHN, Asep menyatakan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi Program
BNSP di Manado dan Likupang akan dilaksanakan di empat TUK LSP RHN, yaitu Hotel Paradise,
Hotel Sintesa Peninsula, Swissbell Hotel dan Grand Wizh. "Program ini secara keseluruhan akan
diikuti oleh tenaga kerja dari 15 Hotel dari Manado dan Likupang. LSP RHN menugaskan Asesor
kompetensi yang sudah berpengalaman di bidang hotel dan restoran 15 tahun lebih," kata Asep.
(cip).
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Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga
mengatakan membangun Indonesia dari desa untuk menghasilkan sumber daya manusia
Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing sangat tepat dilakukan bersama agar tidak ada
satu orang pun yang tertinggal ( no one left behind ). Membangun desa dalam berbagai bentuk
inovasi dapat berkontribusi positif bagi perempuan dan anak karena sekitar dua-pertiga
penduduk desa adalah perempuan dan anak, serta menjadi strategi untuk mencapai akselerasi
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di seluruh desa di Indonesia.

DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK, BANGUN INDONESIA DARI DESA
Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga
mengatakan membangun Indonesia dari desa untuk menghasilkan sumber daya manusia
Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing sangat tepat dilakukan bersama agar tidak ada
satu orang pun yang tertinggal ( no one left behind ). Membangun desa dalam berbagai bentuk
inovasi dapat berkontribusi positif bagi perempuan dan anak karena sekitar dua-pertiga
penduduk desa adalah perempuan dan anak, serta menjadi strategi untuk mencapai akselerasi
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di seluruh desa di Indonesia.
Jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa, dimana 43% tinggal di desa (BPS, 2020),
sekitar 49,5%-nya adalah perempuan, dan sekitar 30,1%-nya adalah usia anak (di bawah usia
18 tahun), maka mereka, dengan total 65% akan menjadi modal besar dalam pencapaian
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, termasuk SDGs.
Oleh karena itu, atas dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Perpustakaan Nasional, hari ini
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)
melakukan Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai
tindak lanjut Deklarasi DRPPA yang telah dilakukan pada November 2020. Rakornas diikuti
seluruh Dinas PPPA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Perpustakaan di
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provinsi dan kabupaten/kota, dan seluruh Kepala Desa di Indonesia, khususnya 3.886 Kepala
Desa Perempuan, dan juga pendamping desa.
DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata
kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan.
Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan
anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta
tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak.
"DRPPA merupakan model desa yang dikembangkan oleh Kemen PPPA untuk dapat menjawab
5 (lima) arahan Presiden RI yang dimulai dari tingkat desa, yakni 1) Peningkatan pemberdayaan
perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender; 2) Peningkatan peran ibu/keluarga
dalam pengasuhan/ pendidikan anak; 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4) Penurunan pekerja anak; dan 5) Pencegahan perkawinan anak. Selain untuk mewujudkan 5
arahan Presiden, DRPPA juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender, serta
meningkatkan peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan,
dan ekonomi" jelas Menteri Bintang.
Menteri Bintang juga menjelaskan terkait ukuran keberhasilan dari pembangunan dan
pengembangan DRPPA, antara lain sejauh mana kebijakan di desa mengatur tentang
implementasi DRPPA, meningkatnya perempuan wirausaha di desa, meningkatnya keterwakilan
perempuan di struktur desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meningkatnya
partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa, meningkatnya peran ibu dan
keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak ada anak yang bekerja, tidak ada anak
yang menikah di bawah usia 18 tahun, serta tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Jika terjadi kekerasan, maka perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan yang
komprehensif.
"Para Kepala Desa, khususnya Kepala Desa Perempuan, ayo kita tata desa kita supaya berbagai
permasalahan perempuan dan anak kita selesaikan mulai dari desa. Kami percaya para
perangkat desa dan masyarakat desa mampu menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Sekitar
43% penduduk Indonesia tinggal di desa. Dengan menyelesaikan permasalahan perempuan dan
anak di desa, berarti kita sudah menyelesaikan 43% permasalahan perempuan dan anak di
Indonesia," ujar Menteri Desa-PDTT, Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteri.
Menteri Abdul Halim Iskandar juga mendorong para Kepala Desa untuk melakukan Pemutakhiran
Data Desa Berbasis SDGs Desa agar lebih mempermudah memetakan permasalahan dan potensi
suatu desa. Menurutnya, selama ini biasanya kita hanya mencari potensi desa, tapi tidak
menggali permasalahan desa.
"Dengan SDGs Desa memberikan ruang yang seimbang bagi desa untuk menggali permasalahan
desa dan mengukur potensi desa. Pemanfaatan Pemetaan data berbasis SDGs Desa saat
musyarawah juga dapat mempermudah warga desa dalam menyusun prioritas desa. Ke depan,
diharapkan pembangunan desa berbasis masalah, bukan berbasis keinginan," terang Menteri
Abdul Halim Iskandar.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang hadir secara virtual menyampaikan apresiasinya
kepada para Kepala Desa Perempuan yang memiliki peran vital sebagai agen perubahan
masyarakat desa, khususnya terkait pemberdayaan perempuan di desa.
"Kepala Desa Perempuan adalah agen perubahan yang paling dekat dengan masyarakat. Peran
mereka sangat vital, karena tahu persis kondisi dan kebutuhan perempuan di lingkungannya.
Dengan memberikan pemberdayaan yang tepat, maka Kepala Desa Perempuan telah
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berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan negara dan bangsa. Para Kepala Desa
Perempuan teruslah mengasah dan mengembangkan diri agar memiliki jiwa kepemimpinan yang
semakin berkualitas, profesional, dan semangat untuk membangun negeri," pesan Menteri Ida
Fauziyah.
Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan mendukung DRPPA yang
dideklarasikan oleh Kemen PPPA dan Kemendesa-PDTT, utamanya dalam mengedukasi,
meningkatkan literasi, dan memberdayakan perempuan di desa. Dukungan ini telah diupayakan
melalui penyediaan mobil, motor, dan kapal perpustakaan keliling yang tersebar di seluruh
provinsi. Muhammad Syarif juga yakin peran ibu sangat besar dalam membangun literasi
generasi bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bintang dan Gus Menteri juga berdialog dengan para
Kepala Desa Perempuan, diantaranya Kepala Desa Jeruju Besar dan Kepala Desa Kalepu. Mereka
bercerita terkait upaya mereka dalam memberdayakan perempuan dengan pelibatan kelompok
perempuan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Desa Wisata.
"Sebesar 40% UMKM di desa kami melibatkan kelompok perempuan. Ada beberapa unit usaha
yang kami bentuk dengan melibatkan kelompok perempuan, diantaranya adalah toko bangunan
dan pembudidayaan ikan. Kami bersama kelompok perempuan melakukan pembibitan dan
pengolahan pakan ikan secara mandiri. Bibit dan bahan baku pakan ikan bersumber dari desa
kami sendiri. Pemerintah desa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan
kelompok perempuan juga mengembangkan Desa Wisata "Eco Tour Park"," cerita Kepala Desa
Jeruju Besar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Nurhalijah, Kelompok
perempuan Desa Jeruju Besar juga mengembangkan Unit Usaha Internet Desa. Mereka melatih
anak-anak muda di desa mulai dari pemasangan peralatan, jaringan, pengoneksian jaringan,
hingga teknisi jaringan, sehingga semua titik RT memiliki jaringan internet. Menurut Nurhalijah
internet merupakan suatu kebutuhan pokok untuk mengakses informasi bagi masyarakat desa,
khususnya anak-anak sekolah.
Sementara itu, Kepala Desa Kalepu, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Indo Upe
menceritakan terkait upayanya dalam penyediaan mobil ambulance untuk mendekatkan akses
masyarakat, khususnya persalinan kepada layanan kesehatan.
"Jika ibu-ibu ingin melakukan persalinan mereka sulit memiliki akses menuju ke Puskesmas atau
Rumah Sakit, karena jarak dari desa kami ke tempat layanan kesehatan cukup jauh. Selain itu,
kondisi jalan di desa kami kurang baik, minimnya penerangan, dan memiliki medan yang cukup
berat. Ke depan, agenda kami adalah memberdayakan perempuan yang bekerja sebagai buruh
panen jagung dan lain-lain. Semoga kami dapat melakukan perubahan-perubahan yang lebih
baik lagi bagi perempuan dan anak di desa kami," cerita Indo Upe.
Dalam kegiatan ini, Menteri Bintang juga mengukuhkan Pengurus Ikatan Pimpinan Tinggi
Perempuan Indonesia. Para Pimpinan Tinggi Perempuan memiliki peran yang strategis dalam
tata kelola pemerintahan dan memastikan regulasi dan kebijakan pemerintah dapat berjalan
sesuai dengan visi dan misi Presiden. Forum ini memiliki visi yang mengedepankan peran
strategis kaum perempuan dan terus mengupayakan percepatan untuk mewujudkan perempuan
yang berdaya, mandiri, dan mampu bekerja cerdas dengan tetap mengedepankan semangat
kolaboratif.
Dengan pengukuhan tersebut, Menteri Bintang berharap sinergi dan kolaborasi Ikatan Pimpinan
Tinggi Perempuan Indonesia semakin kuat untuk mendukung upaya Negara dalam
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk dalam pembangunan Desa Ramah
Perempuan dan Peduli Anak. (ANP).
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Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, salah satu upaya menyiapkan Sumber Daya Manusia
(SDM) dalam yang kompeten, harus ada program nyata yang langsung bersentuhan dengan
masyarakat banyak. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan SDM tersebut, adalah
membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di pelosok daerah.

2.127 BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS CETAK TENAGA TERAMPIL SIAP KERJA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Jakarta,.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, salah satu upaya menyiapkan Sumber Daya Manusia
(SDM) dalam yang kompeten, harus ada program nyata yang langsung bersentuhan dengan
masyarakat banyak. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan SDM tersebut, adalah
membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di pelosok daerah.
"Pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas.
Sehingga secara keseluruhan sudah ada 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di berbagai daerah,"
jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta
meresmikan 1.014 BLK Komunitas tahun 2020 di Pondok Pesantren Dipasang, Singapura,
kabupaten Tasikmalaya-Jawa Barat, Selasa (8/6).
Menurut Ma'ruf Amin, agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan
pendirian nya. Maka kejuruan pelatihan harus terus didorong dan dikembangkan dengan
menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri. Selain itu, peserta pelatihan juga harus
didorong untuk ber-wirausaha yang membuka lapangan kerja baru. Sehingga akhirnya dapat
menekan angka pengangguran dan memulihkn perekonomian nasional.
"Ditengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas, harus
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan
berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," kata Ma'ruf Amin.
74

Disebutkan Wapres, Kemenaker telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017.
Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi pada masyarakat, mencetak SDM unggul,
dan memerikan bekal ketrampilan dan kompetensi kerja. BLK Komunitas adalah unit pelatihan
vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan KeAgamaan Non Pemerintah. Yang meliputi
pondok pesantren, seminar, dharmmasekha, pasraman serta komuitas Serikat Pekerja (SP) dan
Serikat Buruh (SB), yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan; BLK Komunitas akan
dapat memberikan bekal ketrampilan teknis produksi atau kahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar
kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum. Kemenaker telah mengalokasikan program
anggaran untuk bantuan biaya operasional. Serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
Disamping itu ada juga program pelatihan Instruktur dan pengelola BLK Komunitas.
"Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga kegamaan, dunia industri dan Serikat Pekerja/
Serikat Buruh (SP/SB) melalui program pembangunan BLK Komunitas, diharapkan dapat menjadi
tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," ucap Menaker Ida Fauziyah. [ira].
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Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok
Pesantren Cipasung, Tasikmalaya sebagai upaya Pemerintah bersama OJK mendorong
pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. Siaran
pers yang dikirim Humas OJK menyebutkan, peresmian BWM dilakukan bersamaan dengan
peresmian Balai Latihan Kerja di Ponpes Cipasung yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner
OJK Wimboh Santoso, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil. Hadir juga jajaran direksi dan komisaris Bank Permata yang menjadi penyalur
wakaf untuk BWM di Ponpes Cipasung ini.

WAPRES MA'RUF AMIN RESMIKAN BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN
Tasikmalaya : Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro
(BWM) Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya sebagai upaya Pemerintah bersama OJK
mendorong pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar
pesantren.
Siaran pers yang dikirim Humas OJK menyebutkan, peresmian BWM dilakukan bersamaan
dengan peresmian Balai Latihan Kerja di Ponpes Cipasung yang dihadiri oleh Ketua Dewan
Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil. Hadir juga jajaran direksi dan komisaris Bank Permata yang menjadi
penyalur wakaf untuk BWM di Ponpes Cipasung ini.
Wapres mengharapkan, keberadaan BWM di Ponpes Cipasung bisa mewujudkan ekosistem
ekonomi syariah dan mewujudkan peran sosial ekonomi pondok pesantren ke masyarakat
sekitar.
"Kami menyampaikan apresiasi peran OJK dalam mendorong pengembangan BWM di pesantrenpesantren di banyak daerah. BWM sangat berperan untuk menyediakan akses permodalan bagi
masyarakat kecil yang belum mendapatkan akses keuangan formal. Keberadaan BWM ini
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diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan," kata
Wapres, Selasa (8/6/2021).
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, program BWM ini
sekaligus merupakan platform bagi Pondok Pesantren yang selama ini fokus pada akidah dan
dakwah pendidikan, untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi.
Menurutnya, sinergi antara BWM dan BLK di Pondok Pesantren Cipasung ini akan dapat menjadi
inkubator dalam penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi usaha mikro masyarakat, melalui
dukungan pendanaan dan pendampingan usaha.
"Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesarbesarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah," kata Wimboh, dalam keterangan resminya.
Sedangkan, Menteri Ketenagakerjaan juga menyambut baik pendirian BWM ini yang bisa
mendukung keberadaan BLK di Ponpes Cipasung.
"Apresiasi untuk dukungan OJK yang hadir dalam mengembangkan komunitas ekonomi di sekitar
pesantren. BWM adalah program yang memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah
yang sangat tepat disesuaikan dengan tujuan BLK inkubator kewirausahaan ini. Jadi ini
kolaborasi yang patut dikembangkan, OJK bisa menyediakan pembiayaan yang bisa mendukung
alumni BLK menjadi wirausahawan," katanya.
Selain pendirian BWM, untuk terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional OJK
senantiasa mendorong literasi dan inklusi serta memperluas akses keuangan masyarakat dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, di antaranya melalui program TPAKD,
Laku Pandai, dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Wimboh Santoso mengatakan, pendirian BWM Pondok Pesantren Cipasung ini merupakan bentuk
kontribusi OJK dan industri jasa keuangan dalam menyukseskan program-program pembiayaan
dari Pemerintah untuk kegiatan usaha mikro yang telah ada sebelumnya, seperti Pembiayaan
Ultra Mikro (UMi), Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), KUR, KUR nelayan,
dan lainnya.
Hingga Juni ini telah berdiri 61 BWM di berbagai daerah dengan kumulatif penerima manfaat
sebanyak 45 ribu lebih nasabah dan total pembiayaan Rp67,4 miliar.
Untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi dalam pelaksanaan program serta pelayanan BWM
yang telah diinisiasi OJK sejak akhir 2017, OJK telah menginisiasi pengembangan ekosistem
digital BWM yang mencakup tiga aspek utama yakni: Digitalisasi Pembiayaan BWM, Digitalisasi
Operasional BWM, serta Digitalisasi Pengembangan Usaha Nasabah BWM. (ril/ian/yyw).
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Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan penyebab tingginya angka pengangguran dan
rendahnya daya saing di Indonesia karena adanya ketidaksiapan masyarakat beradaptasi dengan
perubahan di dunia kerja dan industri. "Masih relatif tingginya angka pengangguran dan
rendahnya daya saing, antara lain disebabkan ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap
perubahan dengan disrupsi yang mengikutinya," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam acara Rembuk
Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya,
Jawa Barat, Selasa, 8 Juni 2021.

WAPRES SEBUT PENGANGGURAN TINGGI KARENA MASYARAKAT TAK SIAP
Jakarta - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan penyebab tingginya angka pengangguran
dan rendahnya daya saing di Indonesia karena adanya ketidaksiapan masyarakat beradaptasi
dengan perubahan di dunia kerja dan industri.
"Masih relatif tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing, antara lain disebabkan
ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dengan disrupsi yang mengikutinya," kata
Wapres Ma'ruf Amin dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Pondok
Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, 8 Juni 2021.
Tingginya angka pengangguran di Indonesia diperburuk dengan bencana pandemi COVID-19
yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 19,1 juta. Menurut Ma'ruf, tingginya angka
pengangguran juga disebabkan jumlah penduduk usia produktif terus meningkat serta
masyarakat yang memiliki pengalaman pelatihan kerja sangat sedikit.
Oleh karena itu, Ma'ruf Amin mengatakan perlu kecepatan, ketepatan, dan efisiensi sebagai
fondasi penting untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bersaing.
"Diperlukan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi sebagai fondasi yang penting untuk bisa
bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini," ujar Ma'ruf Amin.
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Tantangan nyata ketenagakerjaan tersebut adalah mempersiapkan SDM unggul yang mampu
menghadapi isu teknologi digital, seperti big data, artificial intelligent, dan internet of things.
Untuk mewujudkan tenaga kerja yang andal, kata Ma'ruf Amin, pemerintah daerah, swasta,
akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan harus terlibat aktif bersama
pemerintah pusat. "Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, diperlukan keterlibatan pemerintah
daerah, BUMN, swasta, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga
keagamaan seperti pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah," ujarnya.
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Wakil Presiden Ma’ruf Amin (ketiga kanan) didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
(kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri), Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil (kanan), Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (ketiga kiri) dan Pimpinan Pondok
Pesantren Cipasung KH. Bunyamin Ruhiat meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Balai
Latihan Kerja di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).

PERESMIAN BANK WAKAF MIKRO DI TASIKMALAYA
Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin (ketiga kanan) didampingi Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso
(kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan), Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (ketiga
kiri) dan Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung KH. Bunyamin Ruhiat meresmikan Bank Wakaf
Mikro (BWM) dan Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat,
Selasa (8/6/2021).
Pendirian BWM terus dilakukan OJK bersama pemerintah untuk mendorong pengembangan
usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.
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Narasumber
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Kami menyampaikan apresiasi peran OJK dalam
mendorong pengembangan BWM di pesantren-pesantren di banyak daerah. BWM sangat
berperan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum mendapatkan
akses keuangan formal. Keberadaan BWM ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah
dalam mengentaskan kemiskinan
positive - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK) Kami harapkan BWM di Ponpes
Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di
sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apresiasi untuk dukungan OJK yang hadir
dalam mengembangkan komunitas ekonomi di sekitar pesantren. BWM adalah program yang
memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah yang sangat tepat disesuaikan dengan
tujuan BLK inkubator kewirausahaan ini. Jadi ini kolaborasi yang patut dikembangkan, OJK bisa
menyediakan pembiayaan yang bisa mendukung alumni BLK menjadi wirausahawan

Ringkasan
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok
Pesantren (Ponpes) Cipasung Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021). Hal ini sebagai upaya pemerintah
bersama OJK mendorong pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat
sekitar pesantren. Peresmian BWM dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai Latihan Kerja
(BLK) di Ponpes Cipasung yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso,
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hadir juga
jajaran Direksi dan Komisaris Bank Permata yang menjadi penyalur wakaf untuk BWM di Ponpes
Cipasung.
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WAPRES RESMIKAN BANK WAKAF MIKRO PONPES CIPASUNG TASIKMALAYA
TASIKMALAYA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM)
Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021). Hal ini sebagai upaya
pemerintah bersama OJK mendorong pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan
masyarakat sekitar pesantren.
Peresmian BWM dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) di Ponpes
Cipasung yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hadir juga jajaran
Direksi dan Komisaris Bank Permata yang menjadi penyalur wakaf untuk BWM di Ponpes
Cipasung. Wapres dalam sambutannya mengharapkan keberadaan BWM di Ponpes Cipasung
bisa mewujudkan ekosistem ekonomi syariah dan mewujudkan peran sosial ekonomi Ponpes ke
masyarakat sekitar.
"Kami menyampaikan apresiasi peran OJK dalam mendorong pengembangan BWM di pesantrenpesantren di banyak daerah. BWM sangat berperan untuk menyediakan akses permodalan bagi
masyarakat kecil yang belum mendapatkan akses keuangan formal. Keberadaan BWM ini
diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan," katanya.
Sementara itu, Wimboh Santoso mengatakan program BWM ini sekaligus merupakan platform
bagi ponpes yang selama ini fokus pada akidah dan dakwah pendidikan, untuk dapat
mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi. Sinergi antara BWM dan BLK di Ponpes
Cipasung ini akan dapat menjadi inkubator dalam penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi
usaha mikro masyarakat, melalui dukungan pendanaan dan pendampingan usaha.
"Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesarbesarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah," ucapnya. Menteri Ketenagakerjaan juga menyambut baik
pendirian BWM ini yang bisa mendukung keberadaan BLK di Ponpes Cipasung.
"Apresiasi untuk dukungan OJK yang hadir dalam mengembangkan komunitas ekonomi di sekitar
pesantren. BWM adalah program yang memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah
yang sangat tepat disesuaikan dengan tujuan BLK inkubator kewirausahaan ini. Jadi ini
kolaborasi yang patut dikembangkan, OJK bisa menyediakan pembiayaan yang bisa mendukung
alumni BLK menjadi wirausahawan," katanya.
Selain pendirian BWM, untuk terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional OJK
senantiasa mendorong literasi dan inklusi serta memperluas akses keuangan masyarakat dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, diantaranya melalui program TPAKD,
Laku Pandai, dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Wimboh Santoso mengatakan pendirian BWM Ponpes Cipasung ini merupakan bentuk kontribusi
OJK dan industri jasa keuangan dalam menyukseskan program-program pembiayaan dari
pemerintah untuk kegiatan usaha mikro yang telah ada sebelumnya, seperti Pembiayaan Ultra
Mikro (UMi), Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), KUR, KUR nelayan, dan
lainnya.
Hingga Juni ini telah berdiri 61 BWM di berbagai daerah dengan kumulatif penerima manfaat
sebanyak 45 ribu lebih nasabah dan total pembiayaan Rp 67,4miliar. Untuk mengoptimalkan
kemajuan teknologi dalam pelaksanaan program serta pelayanan BWM yang telah diinisiasi OJK
sejak akhir 2017, OJK telah menginisiasi pengembangan ekosistem digital BWM yang mencakup
tiga aspek utama yakni: Digitalisasi pembiayaan BWM, Digitalisasi operasional BWM, serta
Digitalisasi pengembangan usaha nasabah BWM. CM (srf).
82

Judul

Kurangi Tingkat Pengangguran, Disnaker Tarakan Gelar Pelatihan

Nama Media
Newstrend

rri.co.id
Pelatihan Ketenagakerjaan di Tarakan
https://rri.co.id/tarakan/ekonomi/1072883/kurangi-tingkatpengangguran-disnaker-tarakan-gelar-pelatihan

Halaman/URL
Jurnalis

Esti Murdiastuti

Tanggal

2021-06-08 19:26:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 10.000.000

News Value

Rp 30.000.000

Kategori

Ditjen Binalattas

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Ringkasan
Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M. Kes., membuka kegiatan pelatihan 10 kejuruan angkatan 2
sekaligus menutup pelatihan angkatan 1 untuk kejuruan teknik las SMAW 6G dan teknologi
informatika dan komunikasi, pada selasa, 8 Juni 2021. Kegiatan ini digelar di Aula UPTD Lembaga
Latihan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, Kelurahan Kampung Enam
Kota Tarakan.

KURANGI TINGKAT PENGANGGURAN, DISNAKER TARAKAN GELAR PELATIHAN
Tarakan : Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M. Kes., membuka kegiatan pelatihan 10 kejuruan
angkatan 2 sekaligus menutup pelatihan angkatan 1 untuk kejuruan teknik las SMAW 6G dan
teknologi informatika dan komunikasi, pada selasa, 8 Juni 2021.
Kegiatan ini digelar di Aula UPTD Lembaga Latihan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Tarakan, Kelurahan Kampung Enam Kota Tarakan.
Dalam sambutannya, Walikota mengharapkan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini,
para peserta dapat menjadi terampil dan berdaya saing serta memiliki kemauan untuk
berwirausaha mandiri sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Tarakan.
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Ringkasan
Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) menolak adanya keharusan melampirkan surat atau dokumen
rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja, saat pelaut mengurus penerbitan paspor pelaut
atau pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal. Presiden KPI Mathias Tambing
mengatakan bahwa selain tidak pernah melibatkan unsur organisasi pelaut dalam hal ini KPI,
aturan Kemenaker itu justru semakin memperpanjang alur birokrasi bagi pelaut Indonesia yang
hendak bekerja di kapal rute internasional.

PELAUT TOLAK ADANYA KEWAJIBAN LAMPIRKAN DOKUMEN REKOMENDASI
KEMENAKER
, JAKARTA -- Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) menolak adanya keharusan melampirkan surat
atau dokumen rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja, saat pelaut mengurus penerbitan
paspor pelaut atau pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal.
Presiden KPI Mathias Tambing mengatakan bahwa selain tidak pernah melibatkan unsur
organisasi pelaut dalam hal ini KPI, aturan Kemenaker itu justru semakin memperpanjang alur
birokrasi bagi pelaut Indonesia yang hendak bekerja di kapal rute internasional.
"Kami tidak pernah diajak diskusi soal keharusan adanya rekomendasi dari Kemenaker dalam
penerbitan paspor pelaut. Aturan semacam ini justru menambah ruwetnya birokrasi bagi pelaut,"
ujarnya, Selasa (8/6/2021).
Dia menyampaikan hal itu menyusul banyaknya keluhan para pelaut anggota KPI di sejumlah
daerah Indonesia berkaitan dengan aturan Kemenaker tersebut.
Padahal, menurutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pembinaan teknis pelaut
RI selama ini telah menjadi kewenangan dan sudah dilakukan dengan baik oleh Kementerian
Perhubungan.
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"KPI menilai aturan yang dibuat Kemenaker itu justru bertolak belakang dengan program
pemerintah dalam upaya memperdayakan pelaut untuk menyerap pasar tenaga kerja pelaut di
kapal berbendera asing yang melayari internasional," tegasnya.
Oleh karenanya, KPI mendesak Menteri Tenaga Kerja mencabut Surat Edaran No.
3/4/PK.02.02/V/2021 yang diterbitkannya tanggal 20 Mei 2021 tentang Penerbitan Rekomendasi
Paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja Sebagai Awak Kapal.
Dalam SE itu disebutkan, kepada seluruh dinas provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia
yang membidani ketenagakerjaan agar tetap memberi pelayanan surat rekomendasi paspor bagi
calon pekerja migran Indonesia sebagai awak kapal yang akan bekerja di kapal berbendera asing
dengan ketentuan.
Penerbitan rekomendasi paspor hanya dapat dilakukan terhadap awak kapal perseorangan atau
awak kapal yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau
manning agent yang telah memiliki surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal.
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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

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, Ida
Fauziyah belum lama ini.

MENAKER: BLK KOMUNITAS WAJIB BERSINERGI DENGAN INDUSTRI
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, Ida Fauziyah belum lama ini.
Ida 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
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industri, "Sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri," tegasnya. 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 wilayah Indonesia.
Ida 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 menjadi co-manage lembaga pelatihan.
Menurut Ida, dalam memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan
kualitas SDM Indonesia, Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu
lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini.
Arah kebijakan program ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi
yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya
saing di tingkat nasional dan internasional.
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden Republik Indonesia) Tantangan nyata yang dihadapi
adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang
mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden Republik Indonesia) Alhamdulillah, pada tahun 2020,
Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga sampai dengan
akhir tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan
2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden Republik Indonesia) Di tengah dinamika perkembangan
dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan
bangsa
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di samping itu, Kemenaker juga menyiapkan
program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu
mengelola BLK Komunitas dengan baik
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga
keagamaan, dunia industri dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan
BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang
siap kerja

Ringkasan
Penciptaan SDM kompeten menjadi program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden
Joko Widodo. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan program prioritas tersebut,
pemerintah terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas. Dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK
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Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya,
Jawa Barat, Selasa (8/6), Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan saat ini persaingan dunia
sudah semakin ketat.

WAPRES MA'RUF AMIN RESMIKAN 1.014 BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KOMUNITAS
Penciptaan SDM kompeten menjadi program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden
Joko Widodo. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan program prioritas tersebut,
pemerintah terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas.
Dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun
2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6), Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin
ketat.
Oleh karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk
bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti " kata Wapres Ma'ruf Amin, Selasa (8/6).
Salah satu upaya penyiapan SDM tersebut, kata Wapres, pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya adalah
mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan
memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan
Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi Pondok Pesantren, Seminari, Dhammasekha, dan
Pasraman dan Lembaga keagamaan non pemerintah serta komunitas serikat pekerja/serikat
buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK
Komunitas, sehingga sampai dengan akhir tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia," kata Wapres Ma'ruf Amin.
Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Wapres Ma'ruf
mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar
kerja dan dunia industry ( ).
Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan
membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran
dan memulihkan perekonomian nasional.
"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan
berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," jelas Wapres Amin.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan adanya BLK Komunitas ini
diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.
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Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya
operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
"Di samping itu, Kemenaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, " kata
Menaker Ida.
Ida menambahkan Kemenaker mengembangkan program pelatihan vokasi menjadi 23 kejuruan,
yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las (Welding); Teknik
Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan; Instalasi Infrastruktur
Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia; Desain Komunikasi
Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery
Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata
Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan
Industrial.
"Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat
menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," ujar Ida.
Peresmian BLK Komunitas di Cipasung dilaksanakan secara luring dan daring, dan dihadiri secara
luring sebanyak 50 orang perwakilan lembaga penerima bantuan dan 964 orang perwakilan
lembaga penerima hadir secara daring melalui video conference.
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neutral - Deny Yusyulian (Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur) Program JKP yang
telah tertuang dan disahkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang merupakan turunan dari UndangUndang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
neutral - Deny Yusyulian (Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur) Peserta program
JKP harus memenuhi persyaratan, Warga Negara Indonesia (WNI), usia belum mencapai 54
tahun, mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan baik PKWTT maupun PKWT, Peseta pada
perusahaan skala menengah dan besar terdaftar 5 program (JKK,JKM,JHT,JP,JKN) sedangkan
peserta pada perusahaan skala kecil dan mikro terdaftar 4 program (JKK, JKM, JHT, JKN)
positive - Deny Yusyulian (Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur) Manfaat yang
diterima oleh pekerja nantinya dalam bentuk pelatihan kerja, akses informasi pasar kerja dan
uang tunai
positive - Deny Yusyulian (Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur) Peserta cukup
mengajukan persyaratan bukti PHK dan adanya komitmen untuk bekerja kembali
neutral - Deny Yusyulian (Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur) Hak atas manfaat
JKP adalah 3 kali selama masa usia kerja, manfaat pertama setelah terpenuhinya masa iur dan
kepesertaan, manfaat kedua setelah masa iur 5 tahun sejak memperoleh manfaat pertama dan
manfaat ketifa setelah masa iur 5 tahun sejak memperoleh manfaat kedua

Ringkasan
BPJAMSOSTEK terus menggencarkan sosialisasi program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP)
kepada perusahaan dan peserta guna mempertahankan derajat kehidupan yang layak ketika
pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan.
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BPJAMSOSTEK GENCARKAN SOSIALISASI PROGRAM JKP
Surabaya - BPJAMSOSTEK terus menggencarkan sosialisasi program jaminan kehilangan
pekerjaan (JKP) kepada perusahaan dan peserta guna mempertahankan derajat kehidupan yang
layak ketika pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan. Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK
Jawa Timur, Deny Yusyulian dalam keterangan tertulis Selasa mengatakan, program JKP
merupakan program kelima setelah program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).
"Program JKP yang telah tertuang dan disahkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang merupakan
turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujarnya.
Ia mengemukakan, program JKP dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi
resiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.
"Peserta program JKP harus memenuhi persyaratan, Warga Negara Indonesia (WNI), usia belum
mencapai 54 tahun, mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan baik PKWTT maupun
PKWT, Peseta pada perusahaan skala menengah dan besar terdaftar 5 program
(JKK,JKM,JHT,JP,JKN) sedangkan peserta pada perusahaan skala kecil dan mikro terdaftar 4
program (JKK, JKM, JHT, JKN)," ucapnya.
Ia mengatakan, iuran program JKP sebesar 0,46 persen yang terdiri dari subsidi iuran pemerintah
0,22 persen dan rekompisi iuran program JKK 0,14 perse dan JKM 0,10 persen dengan batas
atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5juta. "Manfaat yang diterima oleh pekerja
nantinya dalam bentuk pelatihan kerja, akses informasi pasar kerja dan uang tunai," tukasnya.
Ia mengatakan, manfaat lainnya yaitu kewenangan pelatihan kerja dan akses informasi pasar
kerja di Kementerian Ketenagakerjaan sedangkan manfaat Uang Tunai diberikan paling banyak
6 bulan yaitu 45 persen dari upah 3 bulan pertama dan 25 persen upah 3 bulan berikutnya.
Menurutnya, program JKP ini bisa didapatkan oleh peserta yang mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK) dengan syarat sudah membayar iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan
dimana 6 bulan dibayar berturut-turut, periode pengajuan sejak dinyatakan PHK sampai dengan
3 bulan sejak ter-PHK. "Peserta cukup mengajukan persyaratan bukti PHK dan adanya komitmen
untuk bekerja kembali," ujar dia.
Peserta penerima manfaat JKP harus memenuhi kriteria seluruh peserta dengan Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mengalami
PHK dengan ketentuan memenuhi syarat eligibilitas masa iuran dan kepesertaan dan bersedia
bekerja kembali.
Sedangkan peserta bukan penerima manfaat dengan kriteria PHK yang disebabkan
mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia dan PKWT yang masa kerjanya
berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerjanya.
"Hak atas manfaat JKP adalah 3 kali selama masa usia kerja, manfaat pertama setelah
terpenuhinya masa iur dan kepesertaan, manfaat kedua setelah masa iur 5 tahun sejak
memperoleh manfaat pertama dan manfaat ketifa setelah masa iur 5 tahun sejak memperoleh
manfaat kedua," tukasnya.
Patut diingat, kata dia, bahwa seluruh pengusaha dan pekerja baik penerima upah, bukan
penerima upah, nonaparatur sipil negara, pekerja jasa konstruksi serta pekerja migran Indonesia
wajib diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. (*).
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PT Semen Gresik (SG) menggelar Learn & Share Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya dalam Pengaturan Ketenagakerjaan, secara daring .
Kegiatan yang diikuti manajemen, serikat pekerja, dan ratusan karyawan SG secara virtual
tersebut, mengundang dua pakar dari Kementerian Ketenagakerjaan RI yaitu Kasi Penyelesaian
Perselisihan Secara Bipartit Feryando Agung Santoso SH., MH, dan Koordinator Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial Dr. Reytman Aruan SH., MHum.

BANGUN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG KONSTRUKTIF, SG GELAR LEARN & SHARE
UU CIPTA KERJA
Rembang, - PT Semen Gresik (SG) menggelar Learn & Share Undang-Undang No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya dalam Pengaturan Ketenagakerjaan, secara
daring .
Kegiatan yang diikuti manajemen, serikat pekerja, dan ratusan karyawan SG secara virtual
tersebut, mengundang dua pakar dari Kementerian Ketenagakerjaan RI yaitu Kasi Penyelesaian
Perselisihan Secara Bipartit Feryando Agung Santoso SH., MH, dan Koordinator Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial Dr. Reytman Aruan SH., MHum.
SVP of Human Capital Semen Indonesia Group (SIG) Tigor Pangaribuan menjelaskan, program
edukasi dan sosialisasi ini bertujuan agar manajemen, karyawan, dan pengurus serikat pekerja
di SG punya kesamaan platform dalam memahami semua norma UU Cipta Kerja beserta
peraturan pelaksanaannya. Targetnya, tandas Tigor, di lingkungan SG sebagai anak perusahaan
SIG, terbangun hubungan industrial yang harmonis, konstruktif, dan kondusif.
"Edukasi ini penting bagi kami manajemen, serikat pekerja dan karyawan agar punya persepsi
serta pemahaman yang sama tentang substansi UU Cipta Kerja termasuk perubahan-perubahan
apa yang terjadi,'' kata Tigor dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (8/6).
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Pemaparan materi oleh Kasi Penyelesaian Perselisihan Secara Birpartit Kementerian
Ketenagakerjaan RI Feryando Agung Santoso SH., MH dalam kegiatan Learn & Share UndangUndang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya dalam Pengaturan
Ketenagakerjaan secara daring. (Dok. PT Semen Gresik) Agenda ini berjalan sukses dan
mendapatkan antusiasme peserta. Dalam paparannya, Feryando mengapresiasi SG yang begitu
responsif menggulirkan sosialisasi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Dia meyakini
perusahaan persemenan yang menjadi bagian dari BUMN ini mampu menerapkan UU ini
sehingga suasana kerja lebih produktif dan sustainable .
"Bangsa kita terus berkembang secara dinamis dalam perubahan global, dan dalam perubahan
itu negara mengambil peran untuk melindungi dan mendorong pekerja supaya produktif agar
sejahtera. Keberadaan UU Cipta Kerja, siap tidak siap dan suka tidak suka telah dibuat untuk
menjawab tantangan perubahan tersebut," sebutnya.
Pada sesi kedua Learn & Share, Reytman Aruan banyak membedah tentang pengupahan, PHK,
dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ia menyarakan upah selalu menjadi isu penting dalam
sebuah hubungan industrial.
"Pemerintah tidak menerapkan skala upah, namun memberikan batas minimal di setiap daerah.
Skala upah merupakan otoritas daerah mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi,"
terangnya.
Editor: Muh Slamet 1 2 Read All function
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Manpower Minister Ida Fauziyah confirmed that the Community-based Vocational Training
Center (BLK) could ramp up the training capacity for job seekers to 68 thousand people per year.
"Based on the assumption of two training packages per year for each Community BLK, we can
increase the training capacity of approximately 68 thousand job seekers per year," Fauziyah
stated at the inauguration of 1,014 Community-based Vocational Training Center (BLK) in
Tasikmalaya, West Java, Tuesday, which was broadcast online.

COMMUNITY BLK TO AUGMENT TRAINING CAPACITY OF 68,000 PEOPLE ANNUALLY
Jakarta - Manpower Minister Ida Fauziyah confirmed that the Community-based Vocational
Training Center (BLK) could ramp up the training capacity for job seekers to 68 thousand people
per year.
"Based on the assumption of two training packages per year for each Community BLK, we can
increase the training capacity of approximately 68 thousand job seekers per year," Fauziyah
stated at the inauguration of 1,014 Community-based Vocational Training Center (BLK) in
Tasikmalaya, West Java, Tuesday, which was broadcast online.
The minister remarked that since 2017, the Ministry of Manpower had helped establish 2,127
Community-based BLK spread across various religious institutions and trade unions.
Fauziyah pointed out that Community BLK were established under the government's
breakthrough program to broaden access to vocational training and bring job training facilities
closer to the community.
The minister noted that through the Community BLK, the government was keen to reach those
not covered by government or private training institutions.
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During the inauguration of the Community-based BLK, Vice President Ma'ruf Amin emphasized
that speed, accuracy, and efficiency were crucial foundations in building competitiveness in the
employment sector.
"The real challenge faced is what strategic steps we must take in preparing human resources
that are able to face future challenges related to digital technology, such as big data, artificial
intelligence, and internet of things," the vice president remarked.
Amin inaugurated 1,014 BLKs for 2020 during the "National Conference on Vocational and
Entrepreneurship" at the Cipasung Islamic Boarding School, Tasikmalaya, West Java Province,
on Tuesday.
"In 2020, the Ministry of Manpower had built 1,014 Community-based Vocational Training
Centers (BLKs), bringing the total number of completed Community BLKs to 2,127, spread across
Indonesia," Vice President Amin noted in Tasikmalaya, West Java, on Tuesday.
The total number of Community BLKs has exceeded the government's target of two thousand
set at the time of its launch in 2017, the vice president stated.
"This means it has exceeded the target set during the declaration, which is to build two thousand
Community BLKs, but it turns out that 2,127 were successfully built, thereby translating to the
fact that it had exceeded the target," he pointed out.
Related news: Govt to build 1,000 job training centers at Islamic boarding schools Related news:
Community-based vocational training centers need to be improved: VP EDITED BY INE.
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Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kehadiran Balai Latihan Kerja Komunitas
menjadi sangat strategis. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan BLK Komunitas merupakan
salah satu program terobosan pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi
masyarakat, khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan
agama, dan serikat pekerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau
komunitas dan masyarakat sekitarnya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari
kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
sebagai program prioritas pembangunan pertama dari lima program prioritas yang telah
ditetapkan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebagai laporan Kepada Bapak Wakil Presiden
dan sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian Ketenagakerjaan
mendapat tugas untuk meningkatkan SDM masyarakat Papua dan Papua Barat
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Berbagai kejuruan itu kami siapkan untuk
menjawab kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi setiap daerah yang beragam. Harapan
kami, langkah ini mengakselerasi pengembangan SDM baik melalui pelatihan vokasi dan
pengembangan kewirausahaan, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus bekerja keras memulihkan sektor
ketenagakerjaan Indonesia. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengembangkan
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kompetensi calon tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Hal itu disampaikan Ida dalam
Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian BLK Komunitas (BLKK) Tahun 2020,
di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, pada hari ini. Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden
(Wapres) Ma’ruf Amin.

BLKK TINGKATKAN KETERAMPILAN WIRAUSAHA SANTRI DAN KOMUNITAS
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus bekerja keras memulihkan sektor
ketenagakerjaan Indonesia. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengembangkan
kompetensi calon tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Hal itu disampaikan Ida dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian BLK
Komunitas (BLKK) Tahun 2020, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, pada hari ini. Acara
ini juga dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
“Kehadiran Balai Latihan Kerja Komunitas menjadi sangat strategis. Sebagaimana kita ketahui,
pembangunan BLK Komunitas merupakan salah satu program terobosan pemerintah untuk
memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di kalangan komunitas lembaga
keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja,” ujarnya, Selasa (8/6/2021).
Ida juga menekankan urgensi BLKK sebagai tekad Kemnaker dalam mendekatkan sarana dan
prasarana pelatihan dengan masyarakat di tingkat dasar. Dengan pembangunan BLK Komunitas
ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau segala sudut yang belum terjangkau oleh lembaga
pelatihan baik lembaga pelatihan pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta.
“BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan
keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya,”
tuturnya.
Pada tahun 2020, Kemnaker telah membangun sebanyak 1.014 BLK Komunitas. Sehingga sejak
tahun 2017 hingga saat ini jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri adalah sebanyak 2.127 yang
tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan
komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan asumsi 2 paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, Kemnaker bisa
menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun.
“Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program prioritas pembangunan pertama
dari lima program prioritas yang telah ditetapkan,” paparnya.
BLK Komunitas, menurut Ida, tak hanya memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan
pasar kerja, tetapi juga keterampilan berwirausaha bagi para santri, siswa Lembaga keagamaan
dan anggota serikat buruh, serta komunitas dan masyarakat sekitarnya.
“Sebagai laporan Kepada Bapak Wakil Presiden dan sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Papua Barat, Kementerian Ketenagakerjaan mendapat tugas untuk meningkatkan SDM
masyarakat Papua dan Papua Barat," imbuhnya.
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Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, sejak tahun lalu pihaknya telah membangun BLK
Komunitas di pulau Cendrawasih itu. Tahun 2021 ini, Kemnaker akan membangun 25 BLK
Komunitas di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Adapun program pelatihan vokasi yang diselenggarakannya di BLK Komunitas terdiri dari 23
kejuruan, diantaranya Teknik Otomotif, Teknik Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu, Teknik
Informatika, Multimedia, Desain Komunikasi Visual, Pengolahan Hasil Pertanian, Pengolahan
Hasil Perikanan, Desain Mode dan Tekstil, Tata Rias, Bahasa, Perhotelan, Kesehatan Tradisional,
Seni Kuliner; dan Hubungan Industrial.
"Berbagai kejuruan itu kami siapkan untuk menjawab kebutuhan pasar kerja dan potensi
ekonomi setiap daerah yang beragam. Harapan kami, langkah ini mengakselerasi
pengembangan SDM baik melalui pelatihan vokasi dan pengembangan kewirausahaan, dalam
rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional," bebernya.
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan terus bekerja keras memulihkan sektor ketenagakerjaan
Indonesia. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengembangkan kompetensi calon tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja. Hal itu disampaikan Menaker Ida dalam Rembuk Nasional
Vokasi dan Kewirausahaan dan Peresmian BLK Komunitas (BLKK) 2020, di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).

MENAKER IDA: PEMBANGUNAN BLK KOMUNITAS UPAYA PEMULIHAN SEKTOR
KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan terus bekerja keras memulihkan sektor ketenagakerjaan
Indonesia. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengembangkan kompetensi calon tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Hal itu disampaikan Menaker Ida dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan dan
Peresmian BLK Komunitas (BLKK) 2020, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa
(8/6/2021).
“Dalam konteks inilah kehadiran Balai Latihan Kerja Komunitas menjadi sangat strategis.
Sebagaimana kita ketahui, pembangunan BLK Komunitas merupakan salah satu program
terobosan Pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di
kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja,”
ujarnya di hadapan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar,
dan para tamu undangan serta para pengelola BLK K se-Indonesia, yang hadir secara luring dan
daring.
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Menaker Ida juga mengungkapkan urgensi BLK K sebagai tekad Kemnaker dalam mendekatkan
sarana dan prasarana pelatihan dengan masyarakat di tingkat basis. Dengan pembangunan BLK
Komunitas ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau segala sudut yang belum terjangkau oleh
lembaga pelatihan baik lembaga pelatihan pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta.
“BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan
keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya,”
imbuhnya, seraya memaparkan bahwa pada tahun 2020, Kemnaker telah membangun sebanyak
1.014 BLK Komunitas. Sehingga sejak tahun 2017 hingga saat ini jumlah BLK Komunitas yang
telah berdiri adalah sebanyak 2.127 yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok
pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, Kemnaker bisa
menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun.
“Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program prioritas pembangunan pertama
dari 5 (lima) program prioritas yang telah ditetapkan,” tuturnya.
BLK Komunitas, menurut Menteri Ida, tak hanya memberikan bekal keahlian vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja, tetapi juga keterampilan berwirausaha bagi para santri, siswa Lembaga
keagamaan dan anggota serikat buruh, serta komunitas dan masyarakat sekitarnya.
“Sebagai laporan Kepada Bapak Wakil Presiden dan sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Papua Barat, Kementerian Ketenagakerjaan mendapat tugas untuk meningkatkan SDM
masyarakat Papua dan Papua Barat," katanya.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, sejak tahun lalu Kemnaker telah membangun BLK
Komunitas di pulau Cendrawasih itu. "Dan 2021 ini kami akan membangun 25 BLK Komunitas di
Provinsi Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Adapun program pelatihan vokasi yang diselenggarakannya di BLK Komunitas terdiri dari 23
kejuruan, di antaranya yaitu Teknik Otomotif, Teknik Konstruksi Furniture, dan Kriya Kayu,
Teknik Informatika, Multimedia, Desain Komunikasi Visual, Pengolahan Hasil Pertanian,
Pengolahan Hasil Perikanan, Desain Mode dan Tekstil, Tata Rias, Bahasa, Perhotelan, Kesehatan
Tradisional, Seni Kuliner, dan Hubungan Industrial.
"Berbagai kejuruan itu kami siapkan untuk menjawab kebutuhan pasar kerja dan potensi
ekonomi setiap daerah yang beragam. Harapan kami, langkah ini mengakselerasi
pengembangan SDM baik melalui pelatihan vokasi dan pengembangan kewirausahaan, dalam
rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional," kata Menaker Ida. CM
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MOMEN WAPRES MA'RUF AMIN RESMIKAN BLK KOMUNITAS DI TASIKMALAYA
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020
dalam acara "Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan" di Pondok Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).
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Narasumber
neutral - Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB) Calon
PMI yang direkrut ini akan diberangkatkan secara unprosedural. Dari fakta dan informasi di
lapangan, tidak menutup kemungkinan ada kejahatan penipuan atau TPPO
negative - Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB) Ini
berpotensi merugikan calon pekerja
positive - Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB) Sesuai
ketentuan, perusahaan boleh melakukan perekrutan calon PMI bila memiliki kantor cabang di
daerah setempat
negative - Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB)
Anehnya dalam paspor yang sudah dibuatkan oknum tersebut, bukan paspor kerja, melainkan
paspor melancong/wisata
negative - Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB) Hal
demikian merupakan tipu daya semata
neutral - Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB) Bila
ditempel di papan pengumuman yang ada di tiap desa

Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB menghentikan aktivitas
rekrutmen Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lombok Tengah, yang dilakukan secara ilegal oleh
para calo PT Yanbu Al Bahar (YAB). Mereka telah merekrut 53 orang calon PMI dengan janji
akan dipekerjakan ke Negara Kanada . Padahal berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor:
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3/1137/PK.02.02/IV/2021 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan PMI pada Masa
Adaptasi Kebiasaan Baru, belum tersedia job order bagi PMI ke Kanada.

DISNAKERTRANS NTB HENTIKAN REKRUTMEN PEKERJA MIGRAN ILEGAL KE
KANADA OLEH PT YANBU AL BAHAR
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili TRIBUN-COM - Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB menghentikan aktivitas rekrutmen Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di Lombok Tengah, yang dilakukan secara ilegal oleh para calo PT Yanbu Al
Bahar (YAB).
Mereka telah merekrut 53 orang calon PMI dengan janji akan dipekerjakan ke Negara Kanada .
Padahal berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: 3/1137/PK.02.02/IV/2021 tentang Penetapan Negara
Tujuan Penempatan PMI pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, belum tersedia job order bagi PMI
ke Kanada.
Selain itu, berdasarkan data dan informasi BP2MI Mataram, PT YAB belum memiliki Surat Izin
Perekrutan (SIP) dengan tujuan negara Kanada.
Sehingga dipastikan aktivitas para calo tersebut ilegal dan non prosedural.
"Calon PMI yang direkrut ini akan diberangkatkan secara unprosedural. Dari fakta dan informasi
di lapangan, tidak menutup kemungkinan ada kejahatan penipuan atau TPPO," ungkap Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Gede Putu Aryadi, di kantornya, Senin
(7/6/2021).
Ia menjelaskan, kasus tersebut terungkap dari laporan salah seorang korban.
Dari laporan itu, pihaknya langsung menurunkan tim dan berkoordinasi dengan Pemda Lombok
Tengah.
Tim turun melakukan klafikasi kepada oknum calo berinisial AND yang melakukan perekrutan
dan J yang ditunjuk melakukan pelatihan bahasa Inggris.
Dari hasil klarifikasi itu ditemukan indikasi pelanggaran atau unprosedural oleh perusahaan
tersebut.
"Ini berpotensi merugikan calon pekerja," ujarnya.
PT YAB berencana merekrut 300 orang buruh mirgan.
Pada pelatihan tahap I baru 53 orang yang lulus dengan negara tujuan Kanada.
Sementara PT YAB tidak memiliki cabang di Kabupaten Lombok Tengah.
"Sesuai ketentuan, perusahaan boleh melakukan perekrutan calon PMI bila memiliki kantor
cabang di daerah setempat," katanya.
Ada pun calon PMI direkrut berasal dari wilayah Desa Jurang Jaler, Kabupaten Lombok Tengah.
Sebanyak 53 orang calon PMI yang direkrut telah mengeluarkan uang masing-masing sebesar
Rp 2 juta per orang.
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Dana itu dipakai untuk pembuatan paspor dan medical check up.
Aryadi menambahkan, dari pengakuan oknum yang mengaku agensi PT YAB, ke-53 orang itu
akan diberangkatkan ke Kanada sebagai pekerja di sektor perkebunan.
"Anehnya dalam paspor yang sudah dibuatkan oknum tersebut, bukan paspor kerja, melainkan
paspor melancong/wisata," beber Aryadi.
Dia pun telah berkoordinasi dengan Kadisnaker Lombok Tengah dan Satgas Pengawasan
Ketenagakerjaan Provinsi NTB.
Aryadi menghimbau masyarakat agar waspada dan hati-hati ketika menerima janji muluk agar
mau bekerja ke luar negeri.
"Hal demikian merupakan tipu daya semata," katanya.
Bila masyarakat didatangi agensi atau calo yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri, terlebih
dahulu bisa dikonsultasikan ke Disnaker setempat.
"Bila perlu lapor ke Kades atau Kadus," sarannya.
Selanjutnya kepala desa bisa berkoordinasi dengan Disnaker setempat, untuk memastikan
bahwa informasi itu benar.
Aryadi berjanji, bursa kerja di berbagai negara penempatan akan bisa diakses di website
Disnakertrans Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se-NTB.
"Bila ditempel di papan pengumuman yang ada di tiap desa," katanya.
( dengan judul Disnakertrans NTB Hentikan Rekrutmen Pekerja Migran ke Kanada secara Ilegal
# Kanada # Disnakertrans # Pekerja Migran Indonesia (PMI) # Lombok.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ke depan kami juga sedang mempersiapkan
BLK komunitas untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil yang dapat dikirim ke luar negeri
untuk menduduki jabatan-jabatan formal
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama ini porsi terbesar kita baru pada
pekerja sektor informal. Kami bertekad akan menjadikan BLK komunitas ini untuk pengiriman
luar negeri
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan bertekad menyiapkan untuk tenaga
kerja di sektor formal
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi kami banyak untuk kawasan untuk
wilayah Jawa Barat ini kami persiapkan untuk calon pekerja migran kita
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun
untuk setiap BLK Komunitas, maka kapasitas latih pun bisa ditambah sebanyak kurang lebih
68.000 pencari kerja per tahun

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, salah satu tujuan dibangunnya
balai latihan kerja (BLK) komunitas adalah untuk mempersiapkan tenaga terampil ke luar negeri
bisa menduduki jabatan sektor formal. Hal tersebut disampaikan Ida saat acara peresmian (BLK)
Komunitas Tahun 2020 dan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung
Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).
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MENAKER: BLK KOMUNITAS PERSIAPKAN TENAGA TERAMPIL DUDUKI JABATAN
FORMAL DI LUAR NEGERI
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, salah satu tujuan dibangunnya
balai latihan kerja (BLK) komunitas adalah untuk mempersiapkan tenaga terampil ke luar negeri
bisa menduduki jabatan sektor formal.
Hal tersebut disampaikan Ida saat acara peresmian (BLK) Komunitas Tahun 2020 dan Bank
Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6/2021).
"Ke depan kami juga sedang mempersiapkan BLK komunitas untuk mempersiapkan tenaga kerja
terampil yang dapat dikirim ke luar negeri untuk menduduki jabatan-jabatan formal," kata Ida.
Namun, saat ini pemerintah ingin supaya mereka yang bekerja di luar negeri juga dapat
menduduki jabatan formal.
"Selama ini porsi terbesar kita baru pada pekerja sektor informal. Kami bertekad akan
menjadikan BLK komunitas ini untuk pengiriman luar negeri," kata Ida.
"Kami akan bertekad menyiapkan untuk tenaga kerja di sektor formal," ujar dia.
BLK-BLK komunitas tersebut khususnya dibangun di daerah-daerah kantong PMI, salah satunya
di Jawa Barat.
"Jadi kami banyak untuk kawasan untuk wilayah Jawa Barat ini kami persiapkan untuk calon
pekerja migran kita," kata Ida.
Kemenaker saat ini sudah membangun 1.014 BLK komunitas di berbagai lembaga.
Lembaga itu mulai dari pesantren, seminari, dhammaseka, pasraman, hingga komunitas serikat
pekerja dan serikat buruh di seluruh Indonesia.
"Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, maka kapasitas
latih pun bisa ditambah sebanyak kurang lebih 68.000 pencari kerja per tahun," ucap dia.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sedang mempersiapkan BLK komunitas
untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil yang dapat dikirim ke luar negeri, untuk menduduki
jabatan formal, karena selama ini porsi terbesar kami baru di sektor pekerja informal
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun
untuk setiap BLK komunitas, maka kami bisa menambah kapasitas latih sebanyak 68 ribu pencari
kerja per tahun
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Dengan melibatkan beragam komunitas lainnya seperti
serikat pekerja atau serikat buruh atau organisasi kemasyarakatan, sehingga semakin banyak
penduduk angkatan kerja di yang mendapatkan kemudahan dalam mengakses lembaga
pelatihan kerja melalui program BLK komunitas ini
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Langkah dan kebijakan pengembangan BLK komunitas
ini tentu saja perlu disesuaikan pula atau bersifat link and match dengan industri yang ada di
sekitar BLK komunitas

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membentuk Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis
komunitas bagi calon pekerja formal yang berkeinginan kerja di luar negeri. Tujuannya untuk
mempersiapkan tenaga terampil yang bekerja di sektor formal. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menuturkan selama ini pihaknya baru menyediakan BLK untuk pekerja di sektor
informal yang berangkat ke luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia (PMI).
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KEMNAKER AKAN BENTUK BLK BAGI PEKERJA MIGRAN SEKTOR FORMAL
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membentuk Balai Latihan Kerja (BLK)
berbasis komunitas bagi calon pekerja formal yang berkeinginan kerja di luar negeri. Tujuannya
untuk mempersiapkan tenaga terampil yang bekerja di sektor formal.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan selama ini pihaknya baru menyediakan BLK
untuk pekerja di sektor informal yang berangkat ke luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia
(PMI).
"Kami sedang mempersiapkan BLK komunitas untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil yang
dapat dikirim ke luar negeri, untuk menduduki jabatan formal, karena selama ini porsi terbesar
kami baru di sektor pekerja informal," ujarnya dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan serta Peresmian BLK Komunitas 2020, Selasa (8/6).
Untuk diketahui, BLK Komunitas adalah unit fasilitas pelatihan vokasi yang didirikan di lembaga
keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, serikat pekerja, dan
komunitas lainnya.
Ida menuturkan tujuan pembentukan BLK komunitas adalah meningkatkan keterampilan
masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga pelatihan baik pemerintah maupun swasta.
BLK komunitas memiliki 23 program kejuruan pelatihan vokasi, antara lain teknik otomotif, teknik
pendingin, teknis las, konstruksi furnitur dan kriya kayu, teknik perkapalan, instalasi infrastruktur
telekomunikasi, informatika dan robotika, multimedia, desain komunikasi visual, dan sebagainya.
Selain itu, Kemnaker juga menyediakan pelatihan bagi instruktur dan pengelola BLK komunitas.
Sepanjang 2020, Kemnaker telah membangun 1.014 BLK komunitas yang tersebar di seluruh
Indonesia. Dengan demikian, sejak program ini digagas pada 2017 lalu, jumlahnya hingga saat
ini mencapai 2.127 BLK komunitas.
"Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK komunitas, maka kami bisa
menambah kapasitas latih sebanyak 68 ribu pencari kerja per tahun," ujarnya.
Peresmian 1.014 BLK Komunitas Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 BLK
komunitas tersebut yang telah digagas sepanjang 2020 lalu. Dalam sambutannya, Wapres
berharap pembangunan BLK komunitas dapat lebih diperluas.
"Dengan melibatkan beragam komunitas lainnya seperti serikat pekerja atau serikat buruh atau
organisasi kemasyarakatan, sehingga semakin banyak penduduk angkatan kerja di yang
mendapatkan kemudahan dalam mengakses lembaga pelatihan kerja melalui program BLK
komunitas ini," tuturnya.
Selain itu, ia mengatakan BLK komunitas perlu berkolaborasi dengan kalangan akademisi serta
industri agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
Sebab, disrupsi akibat pandemi covid-19 dan teknologi digital telah menghilangkan beragam
profesi pekerjaan yang sebelumnya biasa dilakukan oleh manusia sehingga digantikan oleh
kecerdasan buatan.
"Langkah dan kebijakan pengembangan BLK komunitas ini tentu saja perlu disesuaikan pula atau
bersifat link and match dengan industri yang ada di sekitar BLK komunitas," imbuhnya.
Selanjutnya, mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu berharap BLK komunitas bisa
mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha. Pada akhirnya, kelahiran wirausaha dari BLK
komunitas dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian.
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Ringkasan
Acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas ini
merupakan upaya Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) untuk melakukan konsolidasi
bersama pengembangan BLK Komunitas. Acara ini dimulai sejak kemarin dengan
penyelenggaraan Workshop Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas yang diikuti oleh 40 BLK
Komunitas terbaik yang telah terbangun sejak tahun 2017 hingga 2019.

FORUM BLK KOMUNITAS AKAN TANDATANGANI MOU DENGAN DUNIA USAHA
Acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas ini
merupakan upaya Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) untuk melakukan konsolidasi
bersama pengembangan BLK Komunitas. Acara ini dimulai sejak kemarin dengan
penyelenggaraan Workshop Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas yang diikuti oleh 40 BLK
Komunitas terbaik yang telah terbangun sejak tahun 2017 hingga 2019.
Pada acara puncak hari ini akan dilakukan penandatanganan MOU antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan para mitra serta peresmian secara simbolik penggunaaan 1.014 BLK
Komunitas yang dibangun pada tahun 2020.
Tahun ini kerjasama itu kami perluas, di antaranya adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, PT
Telkom, Martha Tilaah, Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah
Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpuan Hotel dan Restoran Indonesia, PT
Pegadaian, dan PT Polytron.
Sebagai informasi, acara ini digelar secara hybrid dengan menghadirkan secara langsung 50
pengelola BLK Komunitas tahun 2020 dan melibatkan 2.077 BLK Komunitas secara virtual dari
seluruh Indonesia. Digelar juga expo BLK Komunitas yang memamerkan hasil karya peserta
pelatihan dan berbagai inovasi beberapa BLK Komunitas terbaik.
Sebagai tambahan informasi, pada semester kedua tahun 2021 ini Kementerian Ketenagakerjaan
insya Allah akan menyelenggarakan Festival BLK Komunitas; sebuah ajang kompetisi dan
publikasi pencapaian BLK Komunitas secara keseluruhan, sekaligus menandai penguatan
komitmennya dalam rangka meningkatkan daya saing SDM Indonesia.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk bisa terus menurunkan tingkat
pengangguran, kita perlu menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. BLK komunitas adalah
jawabannya ketika kita menghadapi angkatan kerja yang kompetensinya rendah dengan tingkat
pendidikan SMP ke bawah
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan
program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu
mengelola BLK Komunitas dengan baik

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, pandemi Covid-19 masih
memberi dampak yang besar pada sektor ketenagakerjaan, meskipun kondisinya sudah lebih
baik dibanding tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada Februari 2021, jumlah
pengangguran mencapai 8,75 juta orang. Sebelumnya di Agustus 2020, jumlahnya mencapai
9,77 juta.

MENAKER: BLK KOMUNITAS SOLUSI MASALAH RENDAHNYA KOMPETENSI
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, pandemi Covid-19 masih
memberi dampak yang besar pada sektor ketenagakerjaan, meskipun kondisinya sudah lebih
baik dibanding tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada Februari 2021, jumlah
pengangguran mencapai 8,75 juta orang. Sebelumnya di Agustus 2020, jumlahnya mencapai
9,77 juta.
Untuk mengatasi persoalan jumlah pengangguran yang masih tinggi tersebut, pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat program Balai Latihan Kerja (BLK)
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Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada
masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan
Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha,
pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia.
"Untuk bisa terus menurunkan tingkat pengangguran, kita perlu menyiapkan tenaga kerja yang
kompeten. BLK komunitas adalah jawabannya ketika kita menghadapi angkatan kerja yang
kompetensinya rendah dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah," kata Ida Fauziyah dalam
acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020
di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang juga
disiarkan secara virtual, Selasa (8/6/2021).
Di tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga
secara keseluruhan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan
2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Ida menambahkan, adanya BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan
teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan
masyarakat umum. Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk
bantuan biaya operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, " kata
Ida.
Saat ini Kemnaker telah mengembangkan program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi
23 kejuruan yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las
(Welding); Teknik Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan;
Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia;
Desain Komunikasi Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil
Perikanan (Fishery Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain
Mode dan Tekstil (Tata Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni
Kuliner; dan Hubungan Industrial. Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
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PERESMIAN BANK WAKAF MIKRO DI TASIKMALAYA
Wakil Presiden Maaruf Amin (ketiga kanan) didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
(keempat kiri), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri), Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil (kanan), Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (ketiga kiri) dan Pimpinan Pondok
Pesantren Cipasung KH. Bunyamin Ruhiat (kedua kiri) meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM)
dan Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6/2021). Pendirian BWM terus dilakukan OJK bersama pemerintah untuk mendorong
pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar
pesantren.FOTO/Humas OJK/hp.
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Narasumber
negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Kami masih melakukan
konsolidasi data dari para pendaftar, termasuk melihat apakah mereka termasuk dalam daftar
blacklist atau sudah pernah menerima bansos lainnya
negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Karena itu hasil seleksi
belum akan diumumkan hari ini atau besok. Saya masih menunggu jumlah mereka yang
mendaftar untuk gelombang 17
negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Karena itu hasil seleksi
belum akan diumumkan hari ini atau besok.
neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Gelombang 17 adalah
gelombang terakhir untuk semester 1-2021.
negative - 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
negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Kamu Belum Berhasil.

Ringkasan
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 telah ditutup pada Senin (7/6/2021) pukul 23.59 WIB.
Kini, pendaftar Kartu Prakerja gelombang 17 tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi.
Sementara, kuota Kartu Prakerja gelombang 17 hanya 44.000 peserta.
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BOCORAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17,
SIMAK CARA CEK LOLOS ATAU TIDAK
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 telah ditutup pada Senin (7/6/2021) pukul 23.59 WIB.
Kini, pendaftar Kartu Prakerja gelombang 17 tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi.
Sementara, kuota Kartu Prakerja gelombang 17 hanya 44.000 peserta.
Lantas, kapan pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 17? Head Communication
Manajemen Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan, pihaknya masih melakukan konsolidasi
data dari para pendaftar Kartu Prakerja gelombang 17.
"Kami masih melakukan konsolidasi data dari para pendaftar, termasuk melihat apakah mereka
termasuk dalam daftar blacklist atau sudah pernah menerima bansos lainnya," kata Louisa
Tuhatu dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (8/6/2021).
Untuk itu, Louisa menyebut, saat ini pihaknya belum bisa mengumumkan kapan hasil seleksi
peserta yang lolos kartu prakerja gelombang 17.
"Karena itu hasil seleksi belum akan diumumkan hari ini atau besok." "Saya masih menunggu
jumlah mereka yang mendaftar untuk gelombang 17," katanya.
Diketahui, Kartu Prakerja gelombang 17 adalah gelombang tambahan yang dibuka untuk
menyerap kepesertaan dari gelombang 12-16 yang dicabut.
Hal itu lantaran mereka tidak membeli pelatihan dalam waktu 30 hari sejak mereka ditetapkan
sebagai penerima Kartu Prakerja.
Dengan dibukanya gelombang 17, Louisa mengatakan target program kartu prakerja di semester
1 tahun 2021 telah tercapai.
Kapan Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 17? Ini Cara Cek Lolos atau Tidak di
www.prakerja.go.id "Gelombang 17 adalah gelombang terakhir untuk semester 1-2021."
"Dengan penutupan gelombang 17 maka target penyerapan 2,7 juta penerima Kartu Prakerja di
Semester 1 tahun 2021 dengan dana Rp10 triliun telah terpenuhi," tambahnya.
Sembari menunggu pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17, simak cara untuk
mengecek hasil seleksinya berikut.
Untuk mengetahui apakah seseorang lolos Kartu Prakerja gelombang 17 atau tidak, dapat dicek
dengan mudah.
Ada dua cara untuk mengeceknya, pertama melalui SMA dan kedua melalui dashboard akun
Kartu Prakerja.
Cara Cek Lolos Kartu Prakerja Gelombang 17 via SMS Bagi peserta yang lolos akan mendapatkan
SMS pemberitahuan ke nomor yang terdaftar pada akun Prakerja.
SMS tersebut berisi ucapan selamat telah diterima di program Kartu Prakerja gelombang 17 .
Oleh karenanya, pastikan nomor HP yang didaftarkan pada akun Prakerja sama seperti yang
dipakai sekarang atau minimal aktif.
"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." "Hatihati dengan situs palsu! Daftar hanya di situs resmi www.prakerja.go.id," tulis akun Instagram
resmi @prakerja.go.id, dikutip Tribunnews.com, Selasa (8/6/2021).
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Begitu juga sebaliknya, bagi peserta yang tidak lolos, jangan harap akan mendapatkan SMS
pemberitahuan tersebut.
Pengecekan lolos atau tidak di seleksi Kartu Prakerja gelombang 17 juga dapat dilakukan melalui
situs resmi Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id atau klik link ini .
Cara Cek Lolos Kartu Prakerja Gelombang 17 via dashboard Kartu Prakerja Jika lolos seleksi Kartu
Prakerja gelombang 17, peserta akan dapat melihat nomor Kartu Prakerja, status saldo, serta
nomor akun e-wallet yang sudah didaftarkan pada dasboard akun Kartu Prakerja.
Nah, bagi yang tidak lolos juga akan mendapatkan notifikasi pada dasboard akun Kartu Prakerja
berupa keterangan "Kamu Belum Berhasil." Mereka yang tidak lolos akan kembali diberikan
kesempatan untuk mendaftar di gelombang berikutnya.
Pendaftar tidak perlu memasukkan semua data lagi bila ingin mendaftar di gelombang
berikutnya.
Tahapan Setelah Lolos Kartu Prakerja Gelombang 17 Setelah mendapat pemberitahuan lolos,
peserta akan mendapatkan dana Rp 1 juta yang digunakan untuk mengikuti pelatihan.
Dengan dana tersebut, peserta dapat memilih jenis pelatihan yang ingin diikuti di Mitra Platform
Digital Resmi.
Dengan demikian, dana Rp 1 juta itu tidak bisa diuangkan.
Pembelian pelatihan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah mendapatkan pemberitahuan.
Jika sudah lebih 30 hari belum membeli pelatihan, maka Kartu Prakerja akan dinonaktifkan dan
tidak bisa mendaftar Kartu Prakerja lagi.
Kemudian, peserta akan mengikuti pelatihan yang telah dipilih secara online.
Selesai pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat elekronik.
Peserta juga wajib memberikan ulasan dan penilaian (rating) pada pelatihan yang diikuti.
Peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan akan menerima dua macam insentif.
Dana insentif pertama diberikan pasca-pelatihan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan.
Dana insentif kedua diberikan setelah mengisi survei evaluasi sebesar Rp 50 ribu setiap survei.
Syarat menjadi Peserta Kartu Prakerja - Peserta Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI berusia
18 tahun ke atas.
- Pendaftaran terbuka untuk pencari kerja, lulusan baru, korban Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK), karyawan maupun pelaku wirausaha.
- Peserta Kartu Prakerja tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
- Peserta Kartu Prakerja bukan penerima bansos Kementerian Sosial (Data Terpadu Kesejahteran
Sosial, Bantuan Subsidi Upah, maupun Banpres Produktif Usaha Mikro).
- Peserta Kartu Prakerja bukan penerima Kartu Prakerja tahun 2020.
- Peserta Kartu Prakerja bukan anggota TNI/Polri, ASN, komisaris/direksi BUMN/BUMD, anggota
DPR/DPRD, serta pihak lain yang diatur dalam Permenko 11/2020.
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PERESMIAN BANK WAKAF MIKRO DI TASIKMALAYA
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ketiga kanan) didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
(kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri), Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil (kanan), Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (ketiga kiri) dan Pimpinan Pondok
Pesantren Cipasung KH. Bunyamin Ruhiat meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Balai
Latihan Kerja di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).
Pendirian BWM terus dilakukan OJK bersama pemerintah untuk mendorong pengembangan
usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. ANTARA FOTO/Humas
OJK/wsj.
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Narasumber
neutral - Karmanih (Ketua Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS)) Di Guardian misalnya,
ketika bicara menampung karyawan Giant, ini juga bukan hal mudah mengingat banyak gerai
Guardian yang tutup karena berada satu floor dengan Giant. Artinya Guardian pasti
memprioritaskan untuk karyawannya yang outletnya tutup
neutral - Karmanih (Ketua Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS)) Yang telah disampaikan
manajemen akan menjadikan gedung eks Giant menjadi gerai IKEA belum ada kepastian gedung
mana saja, dan transformasi dari Giant IKEA tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, itu
info yang kami dapatkan
negative - Karmanih (Ketua Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS)) Tapi kalo dari anggota
SPHS yang terkena PHK di kisaran 1.750 karyawan. Tapi di PT Hero Supermarket sendiri masih
banyak yang blm menjadi anggota serikat

Ringkasan
Ketua Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS) Karmanih mengatakan hingga saat ini ia dan
teman-temannya belum mendapat kepastian soal kemungkinan pengalihan karyawan Giant yang
tak di- PHK ke unit usaha lain PT Hero Supermarket Tbk seperti Guardian dan IKEA. Sebab,
belum ada kejelasan kapan outlet Guardian dan gedung baru IKEA bakal dibuka. Di sisi lain,
serapan tenaga kerja dari dua unit usaha tersebut diperkirakan juga tak akan banyak di Giant.

KARYAWAN BELUM DAPAT KEPASTIAN NASIB USAI GIANT TUTUP GERAI
Jakarta - Ketua Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS) Karmanih mengatakan hingga saat ini
ia dan teman-temannya belum mendapat kepastian soal kemungkinan pengalihan karyawan
Giant yang tak di- PHK ke unit usaha lain PT Hero Supermarket Tbk seperti Guardian dan IKEA.
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Sebab, belum ada kejelasan kapan outlet Guardian dan gedung baru IKEA bakal dibuka. Di sisi
lain, serapan tenaga kerja dari dua unit usaha tersebut diperkirakan juga tak akan banyak di
Giant.
"Di Guardian misalnya, ketika bicara menampung karyawan Giant, ini juga bukan hal mudah
mengingat banyak gerai Guardian yang tutup karena berada satu floor dengan Giant. Artinya
Guardian pasti memprioritaskan untuk karyawannya yang outletnya tutup," ujarnya kepada
CNNIndonesia.com Selasa (8/6).
Sementara untuk gerai baru IKEA yang akan menampung karyawan eks Giant, kata Karmanih,
pembangunannya dipastikan tak bisa dilakukan dalam waktu dekat.
"Yang telah disampaikan manajemen akan menjadikan gedung eks Giant menjadi gerai IKEA
belum ada kepastian gedung mana saja, dan transformasi dari Giant IKEA tidak bisa dilakukan
dalam waktu yang cepat, itu info yang kami dapatkan," jelasnya.
Meski demikian, hingga saat ini manajemen masih memastikan pesangon karyawan yang terkena
PHK akan dibayarkan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan mengacu pada Undang-Undang
nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sedangkan untuk jumlah karyawan yang terkena dampak PHK belum ada angka pasti karena
terus berubah-ubah.
"Tapi kalo dari anggota SPHS yang terkena PHK di kisaran 1.750 karyawan. Tapi di PT Hero
Supermarket sendiri masih banyak yang blm menjadi anggota serikat," jelasnya.
Sebagai informasi, PT Hero Supermarket Tbk bakal menutup seluruh gerai Giant pada akhir Juli
mendatang.
Direktur Utama PT Hero Supermarket Tbk Patrik Lindvall menyebut perusahaan akan
memfokuskan bisnis ke merek dagang lain yang memiliki potensi bertumbuh lebih tinggi, seperti
IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkirakan penutupan itu akan berdampak pada
2.700 karyawan Giant. Bahkan, dampak bisa berujung pada PHK (hrf/agt)
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Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam konteks inilah kehadiran Balai Latihan
Kerja Komunitas menjadi sangat strategis. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan BLK
Komunitas merupakan salah satu program terobosan Pemerintah untuk memperluas akses
pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan,
lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau
komunitas dan masyarakat sekitarnya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari
kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
sebagai program prioritas pembangunan pertama dari 5 (lima) program prioritas yang telah
ditetapkan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah, melalui
Kementerian Ketenagakerjaan terus bekerja keras memulihkan sektor ketenagakerjaan
Indonesia. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengembangkan kompetensi calon tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja. Hal itu disampaikan Menaker Ida dalam Rembuk Nasional
Vokasi dan Kewirausahaan dan Peresmian BLK Komunitas (BLKK) Tahun 2020, di Pondok
Pesantren Cipasung, Tasikmalaya Selasa 8 Juni 2021.
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MENAKER IDA: PEMBANGUNAN BLK KOMUNITAS UPAYA PEMULIHAN SEKTOR
KETENAGAKERJAAN
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah,
melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus bekerja keras memulihkan sektor ketenagakerjaan
Indonesia. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengembangkan kompetensi calon tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Hal itu disampaikan Menaker Ida dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan dan
Peresmian BLK Komunitas (BLKK) Tahun 2020, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya
Selasa 8 Juni 2021.
"Dalam konteks inilah kehadiran Balai Latihan Kerja Komunitas menjadi sangat strategis.
Sebagaimana kita ketahui, pembangunan BLK Komunitas merupakan salah satu program
terobosan Pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di
kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja,"
ungkap Menaker di hadapan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin, Wakil Ketua DPR RI Abdul
Muhaimin Iskandar, dan para tamu undangan serta para pengelola BLK K se Indonesia, yang
hadir secara luring dan daring.
Menaker Ida juga mengungkapkan urgensi BLK K sebagai tekad Kemnaker dalam mendekatkan
sarana dan prasarana pelatihan dengan masyarakat di tingkat basis. Dengan pembangunan BLK
Komunitas ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau segala sudut yang belum terjangkau oleh
lembaga pelatihan baik lembaga pelatihan pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta.
"BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan
keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya,"
imbuhnya, seraya memaparkan bahwa pada tahun 2020, Kemnaker telah membangun sebanyak
1.014 BLK Komunitas. Sehingga sejak tahun 2017 hingga saat ini jumlah BLK Komunitas yang
telah berdiri adalah sebanyak 2.127 yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok
pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan asumsi 2 paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, Kemnaker bisa
menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun.
"Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program prioritas pembangunan pertama
dari 5 (lima) program prioritas yang telah ditetapkan," paparnya.
BLK Komunitas, menurut Menteri Ida, tak hanya memberikan bekal keahlian vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja, tetapi juga keterampilan berwirausaha bagi para santri, siswa Lembaga
keagamaan dan anggota serikat buruh, serta komunitas dan masyarakat sekitarnya.
Sebagai laporan Kepada Bapak Wakil Presiden dan sekaligus Menindaklanjuti Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Papua Barat, Kementerian Ketenagakerjaan mendapat tugas untuk meningkatkan SDM
masyarakat Papua dan Papua Barat.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, sejak tahun lalu kami telah membangun BLK
Komunitas di pulau Cendrawasih itu. Dan tahun 2021 ini kami akan membangun 25 BLK
Komunitas di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Adapun program pelatihan vokasi yang diselenggarakannya di BLK Komunitas terdiri dari 23
kejuruan, diantaranya yaitu: Teknik Otomotif, Teknik Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu, Teknik
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Informatika, Multimedia, Desain Komunikasi Visual, Pengolahan Hasil Pertanian, Pengolahan
Hasil Perikanan, Desain Mode dan Tekstil, Tata Rias, Bahasa, Perhotelan, Kesehatan Tradisional,
Seni Kuliner; dan Hubungan Industrial.
Berbagai kejuruan itu kami siapkan untuk menjawab kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi
setiap daerah yang beragam. Harapan kami, langkah ini mengakselerasi pengembangan SDM
baik melalui pelatihan vokasi dan pengembangan kewirausahaan, dalam rangka percepatan
pemulihan ekonomi nasional.
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah
membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara total jumlah total BLK Komunitas yang telah
selesai dibangun mencapai 2.127, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Artinya telah melampaui target yang ditetapkan saat
pencanangan, yaitu membangun 2.000 BLK Komunitas, tapi ternyata sudah berhasil dibangun
2.127, artinya kan melampaui target
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker juga menyiapkan program untuk
melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK
Komunitas dengan baik

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas Tahun 2020
dalam acara "Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan" di Pondok Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa, 8 Juni 2021. "Pada 2020, Kementerian
Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara total jumlah total
BLK Komunitas yang telah selesai dibangun mencapai 2.127, yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia," kata Wapres Ma'ruf Amin di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa.

BERTOLAK KE PONPES CIPASUNG, WAPRES RESMIKAN 1.014 BLK
Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas
Tahun 2020 dalam acara "Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan" di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa, 8 Juni 2021.
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"Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga
secara total jumlah total BLK Komunitas yang telah selesai dibangun mencapai 2.127, yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia," kata Wapres Ma'ruf Amin di Tasikmalaya, Jawa Barat,
Selasa.
Jumlah keseluruhan BLK Komunitas tersebut telah melampaui target yang diterapkan pemerintah
saat pencanangan di 2017, yakni 2.000 BLK Komunitas, kata Wapres. "Artinya telah melampaui
target yang ditetapkan saat pencanangan, yaitu membangun 2.000 BLK Komunitas, tapi ternyata
sudah berhasil dibangun 2.127, artinya kan melampaui target," ujarnya.
Program BLK Komunitas telah dibuat pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Tujuannya mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul serta
memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap BLK Komunitas dapat
memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahilan vokasi sesuai kebutuhan pasar
kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.
Kemnaker telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya operasional dan
bantuan program paket pelatihan vokasi bagi BLK Komunitas tersebut.
"Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK
Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik," kata Ida.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di lembaga pendidikan
keagamaan non-pemerintah, yang meliputi pondok pesantren, sekolah seminari, dhammasekha
dan pasraman di seluruh daerah.
Sebanyak 23 program kejuruan yang pelatihannya diberikan di BLK Komunitas ialah Teknik
Otomotif, Teknik Pendingin (Refrigerasi), Teknik Las (Welding), Teknik Konstruksi Furniture dan
Kriya Kayu (Woodworking), Teknik Perkapalan, Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi,
Elektronika, Teknik Informatika dan Robotika.
Selanjutnya ada pula kejuruan di bidang Multimedia, Desain Komunikasi Visual, Pengolahan Hasil
Pertanian (Agroindustri), Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry), Kesenian, Seni Kriya
(Kerajinan Tangan), Teknik Batik, Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana), Tata Rias, Bahasa,
Perhotelan, Kesehatan Tradisional, Seni Kuliner dan Hubungan Industrial.
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positive - Agus Rahmatul Wahab (Koordinator Kesekretariatan Pontren Cipasung Kabupaten
Tasikmalaya) Tadi dilaksanakan di dalam pontren dekat rumah para pimpinan pesantren.
Acaranya singkat dan tak bisa dihadiri selain tamu undangan resmi. Penjagaan ini paling
pentjming karena sekarang di masa pandemi
positive - Agus Rahmatul Wahab (Koordinator Kesekretariatan Pontren Cipasung Kabupaten
Tasikmalaya) Ini bukan hanya kebanggaan bagi pesantren saja, tapi masyarakat Tasikmalaya
dan Jawa Barat pada umumnya

Ringkasan
Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin, meresmikan 1.000 unit Balai Pelatihan Kerja
(BLK) se-Indonesia sekaligus menghadiri rapat koordinasi Rembuk Nasional Vokasi di Pondok
Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021). Wapres pun seusai acara
tampak meresmikan Bank Wakaf Mikro di salahsatu pesantren besar di daerah berjuluk kota
santri tersebut bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah dan Wakil Ketua
DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

WAPRES MA'RUF AMIN RESMIKAN 1.000 BLK KOMUNITAS SE-INDONESIA DI
CIPASUNG TASIKMALAYA
Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin, meresmikan 1.000 unit Balai Pelatihan Kerja
(BLK) se-Indonesia sekaligus menghadiri rapat koordinasi Rembuk Nasional Vokasi di Pondok
Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).
Wapres pun seusai acara tampak meresmikan Bank Wakaf Mikro di salahsatu pesantren besar
di daerah berjuluk kota santri tersebut bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida
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Fauziyah dan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Muhaimin Iskandar.
Pantauan Kompas.com di lokasi, kedatangan rombongan wapres setelah tiba di Bandara
Wiriadinata Tasikmalaya ke lokasi acara memakai iring-iringan mobil Kepresidenan bersama
menteri dan pejabat tinggi Negara lainnya.
Pengawalan dan penjagaan menuju lokasi acara dilakukan ekstra ketat dan semua awak media
mendadak tak bisa masuk lokasi acara dengan alasan masa pandemi Covid-19.
Meski demikian, acara yang berlangsung hanya sekitar dua jam tersebut berjalan sukses sampai
akhirnya Wapres kembali lagi ke Bandara Wiriadinata untuk bertolak kembali ke Jakarta pada
Selasa siang.
Koordinator Kesekretariatan Pontren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya, Agus Rahmatul Wahab
mengatakan, terpilihnya Pontren Cipasung sebagai lokasi peresmian BLK Kewirausahaan ini
menjadi kebanggaan tersendiri.
Pelaksanaan peresmian pun dihadiri beberapa perwakilan BLK seluruh Indonesia baik secara
tatap muka langsung dan sebagiannya lagi secara virtual.
"Tadi dilaksanakan di dalam pontren dekat rumah para pimpinan pesantren. Acaranya singkat
dan tak bisa dihadiri selain tamu undangan resmi. Penjagaan ini paling pentjming karena
sekarang di masa pandemi," kata dia, Selasa siang.
Seusai acara selesai, kata Agus, Wapres pun langsung kembali ke Jakarta tanpa menghadiri
acara lainnya di Tasikmalaya.
Tentunya hal ini menjadi momen penting bagi pesantren karena Wapres bersedia hadir dengan
penerapan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi sekarang ini.
"Ini bukan hanya kebanggaan bagi pesantren saja, tapi masyarakat Tasikmalaya dan Jawa Barat
pada umumnya," pungkasnya.
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) "Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkahlangkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligent,
internet of things,"
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan
program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu
mengelola BLK Komunitas dengan baik, "
positive - Hery Gunardi (Direktur Utama BSI) "Bagi sebuah kemajuan negara, pengembangan
dan pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang paling penting. Dalam
kerjasama ini, BSI akan memberikan kontribusi lebih kepada pengembangan sumber daya
manusia di Indonesia melalui program vokasi dan kejuruan yang nanti akan disusun bersamasama seluruh pemangku kepentingan dan memeluk komunitas-komunitas di Indonesia. Kami
berharap program-program yang dihadirkan akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia secara
signifikan, "

Ringkasan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menandatangani kerja sama strategis dengan Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk menjalankan program Peningkatan Akses Pelatihan Kerja
Melalui Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Berdasarkan siaran pers BSI, Wakil
Presiden RI Ma'ruf Amin yang meresmikan kerja sama tersebut di Pondok Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat.
Oleh karena itu, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi kerja harus dijadikan fondasi penting untuk
bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.
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BSI DAN KEMENAKER PERKUAT BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menandatangani kerja sama strategis dengan
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk menjalankan program Peningkatan Akses
Pelatihan Kerja Melalui Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.
Berdasarkan siaran pers BSI, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang meresmikan kerja sama
tersebut di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, mengatakan saat ini
persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh karena itu, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi kerja
harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things," kata Wapres Ma'ruf
Amin.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan adanya BLK Komunitas ini
diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.
Untuk itu, Kemenaker telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya
operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, " kata
Ida.
"Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat
menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," Ida menambahkan.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan kerjasama ini merupakan wujud kontribusi nyata
BSI dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia dengan berbasis
vokasi dan kewirausahaan.
"Bagi sebuah kemajuan negara, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia
merupakan salah satu aspek yang paling penting. Dalam kerjasama ini, BSI akan memberikan
kontribusi lebih kepada pengembangan sumber daya manusia di Indonesia melalui program
vokasi dan kejuruan yang nanti akan disusun bersama-sama seluruh pemangku kepentingan dan
memeluk komunitas-komunitas di Indonesia. Kami berharap program-program yang dihadirkan
akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia secara signifikan, " kata Hery.
Dalam nota kesepahaman, selama satu tahun BSI yang berperan sebagai Pihak Kedua akan
mendukung program dalam beberapa dukungan strategis antara lain; pembuatan kurikulum,
penyediaan tenaga pengajar, penyediaan program magang, penyediaan alat bantu pelatihan,
dan program penempatan di BSI sesuai dengan kompetensi peserta pelatihan.
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positive - KH Maruf Amin (Wakil Presiden Indonesia) Hal ini sebagai bentuk kesigapan kita untuk
menghadapi era disrupsi. Dalam era ini kompetensi SDM menjadi mutlak agar tidak kalah dalam
kompetisi global. Untuk itu Perlu kesiapan dan langkah strategis untuk mengantisipasinya. Dan
Menaker telah melakukan langkah tepat dalam percepatan peningkatan kompetensi SDM
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas ini menjadi penting sebagai
upaya Kementerian Ketenagakerjaan mendekatkan sarana dan prasarana pelatihan dengan
masyarakat di tingkat basis. BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan
masyarakat sekitarnya

Ringkasan
Wakil Presiden KH Maruf Amin mengapresiasi kinerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah yang dinilai telah melakukan langkah tepat dalam upaya pemulihan sektor
ketenagakerjaan di Indonesia. Apresiasi itu disampaikan Wapres, dalam acara Rembuk Nasional
Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK-K) Tahun 2021, di
Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).

WAPRES MARUF AMIN: MENAKER TELAH LAKUKAN LANGKAH TEPAT!
Wakil Presiden KH Maruf Amin mengapresiasi kinerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah yang dinilai telah melakukan langkah tepat dalam upaya pemulihan sektor
ketenagakerjaan di Indonesia.
Apresiasi itu disampaikan Wapres, dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan &
Peresmian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK-K) Tahun 2021, di Pondok Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).
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Wapres hadir meresmikan penggunaan BLK Komunitas sebanyak 1.014 yang dibangun tahun
2020 secara serentak. Peresmian itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar.
Dalam sambutannya, Wapres menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia
merupakan program prioritas pembangunan pertama di Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. "Hal
ini sebagai bentuk kesigapan kita untuk menghadapi era disrupsi. Dalam era ini kompetensi SDM
menjadi mutlak agar tidak kalah dalam kompetisi global. Untuk itu Perlu kesiapan dan langkah
strategis untuk mengantisipasinya. Dan Menaker telah melakukan langkah tepat dalam
percepatan peningkatan kompetensi SDM," paparnya.
Wapres berpesan agar pembangunan BLK Komunitas sebagai lembaga pelatihan vokasi di
lembaga keagamaan ini akan mampu mencetak dan melahirkan SDM yang menguasai ilmu
pengetahuan dan Teknologi. Sebab kecakapan ini yang nantinya akan berperan dalam kehidupan
bermasyarakat dan menang dalam persaingan global.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah menjelaskan bahwa pembangunan Balai Latihan Kerja
Komunitas merupakan salah satu program terobosan pemerintah untuk memperluas akses
vokasi bagi masyarakat. Khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga
pendidikan agama dan serikat pekerja.
"BLK Komunitas ini menjadi penting sebagai upaya Kementerian Ketenagakerjaan mendekatkan
sarana dan prasarana pelatihan dengan masyarakat di tingkat basis. BLK Komunitas ini
memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha
bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya," tandasnya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam konteks inilah kehadiran Balai Latihan
Kerja Komunitas (BLK Komunitas) menjadi sangat strategis. Sebagaimana kita ketahui,
pembangunan BLK Komunitas merupakan salah satu program terobosan Pemerintah untuk
memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di kalangan komunitas lembaga
keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau
komunitas dan masyarakat sekitarnya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari
kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
sebagai program prioritas pembangunan pertama dari 5 (lima) program prioritas yang telah
ditetapkan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebagai laporan kepada Bapak Wakil Presiden
dan sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian Ketenagakerjaan
mendapat tugas untuk meningkatkan SDM masyarakat Papua dan Papua Barat

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkap pihaknya terus berupaya mengembangkan
kompetensi calon tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja salah satunya melalui BLK
Komunitas. Ia menyebut hal ini sebagai upaya pemerintah, melalui Kemnaker, dalam
memulihkan sektor ketenagakerjaan Indonesia.
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JANGKAU SELURUH INDONESIA, KINI KEMNAKER PUNYA 2.127 BLK KOMUNITAS
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkap pihaknya terus berupaya mengembangkan
kompetensi calon tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja salah satunya melalui BLK
Komunitas. Ia menyebut hal ini sebagai upaya pemerintah, melalui Kemnaker, dalam
memulihkan sektor ketenagakerjaan Indonesia.
"Dalam konteks inilah kehadiran Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas) menjadi sangat
strategis. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan BLK Komunitas merupakan salah satu
program terobosan Pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat,
khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat
pekerja," ungkap Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).
Terkait urgensi BLK Komunitas, Ida menyebutkan kehadiran BLK Komunitas sebagai tekad
pihaknya dalam mendekatkan sarana dan prasarana pelatihan dengan masyarakat di tingkat
basis. Ida menambahkan melalui pembangunan BLK Komunitas, pemerintah bertekad untuk
menjangkau segala sudut yang belum terjangkau oleh lembaga pelatihan, baik dari pemerintah
maupun swasta.
"BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan
keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya,"
imbuhnya.
Ida pun memaparkan di tahun 2020, Kemnaker telah membangun sebanyak 1.014 BLK
Komunitas. Adapun total BLK Komunitas yang telah berdiri sejak tahun 2017 hingga saat ini
jumlahnya sebanyak 2.127. BLK Komunitas ini tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok
pesantren, seminari, damaseka, pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Ida mengatakan dengan asumsi 2 paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas,
pihaknya bisa menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun.
"Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program prioritas pembangunan pertama
dari 5 (lima) program prioritas yang telah ditetapkan," paparnya.
Ida pun menilai BLK Komunitas tak hanya memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan
pasar kerja. Akan tetapi juga memberi keterampilan berwirausaha bagi para santri, siswa
lembaga keagamaan dan anggota serikat buruh, serta komunitas dan masyarakat sekitarnya.
"Sebagai laporan kepada Bapak Wakil Presiden dan sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Papua Barat, Kementerian Ketenagakerjaan mendapat tugas untuk meningkatkan SDM
masyarakat Papua dan Papua Barat," jelas Ida.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Ida mengungkap sejak tahun lalu pihaknya telah
membangun BLK Komunitas di wilayah Pulau Cendrawasih. Ia pun menyampaikan di tahun 2021
ini, Kemnaker akan membangun 25 BLK Komunitas di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Tak hanya itu, Ida juga menyebutkan ada 23 kejuruan yang masuk ke dalam program pelatihan
vokasi yang diselenggarakan BLK Komunitas. Beberapa kejuruan yang termasuk dalam program
tersebut antara lain Teknik Otomotif, Teknik Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu, Teknik
Informatika, Multimedia, Desain Komunikasi Visual, Pengolahan Hasil Pertanian, Pengolahan
Hasil Perikanan, Desain Mode dan Tekstil, Tata Rias, Bahasa, Perhotelan, Kesehatan Tradisional,
Seni Kuliner, dan Hubungan Industrial.
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Menurut Ida, berbagai kejuruan itu telah dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan pasar kerja
dan potensi ekonomi setiap daerah yang beragam. Ia berharap langkah ini dapat mengakselerasi
pengembangan SDM dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pelatihan
vokasi dan pengembangan kewirausahaan.
Sebagai informasi, rangkaian informasi di atas disampaikan Ida dalam acara Rembuk Nasional
Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian BLK Komunitas (BLKK) Tahun 2020 di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya. Acara ini dihadiri pula oleh Wakil Presiden RI K. H Ma'ruf Amin, Wakil
Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, dan para tamu undangan serta para pengelola BLK
Komunitas se-Indonesia yang hadir secara luring dan daring.

133

Judul

Resmikan 1.014 BLK Komunitas, Wapres Ma'ruf Jabarkan Tantangan
SDM RI

Nama Media

viva.co.id

Newstrend
Halaman/URL

BLK Komunitas
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1378347-resmikan-1-014-blkkomunitas-wapres-ma-ruf-jabarkan-tantangan-sdm-ri

Jurnalis

Raden Jihad Akbar

Tanggal

2021-06-08 15:22:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Ditjen Binalattas

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Narasumber
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkahlangkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM, yang mampu
menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti b ig data, artificial
intelligent, internet of things
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian
Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara keseluruhan
pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK
Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini,
peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa

Ringkasan
Penciptaan Sumber Daya Manusia atau SDM kompeten menjadi program prioritas Pemerintah di
bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal
itu adalah memperkuat pelatihan vokasi melalui program Balai Latihan Kerja atau BLK Komunitas.
Hal itu diutarakan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna,
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa 8 Juni 2021.
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RESMIKAN 1.014 BLK KOMUNITAS, WAPRES MA'RUF JABARKAN TANTANGAN SDM
RI
Penciptaan Sumber Daya Manusia atau SDM kompeten menjadi program prioritas Pemerintah di
bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal
itu adalah memperkuat pelatihan vokasi melalui program Balai Latihan Kerja atau BLK Komunitas.
Hal itu diutarakan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna,
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa 8 Juni 2021.
Wapres mengatakan, saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh karenanya, kecepatan,
ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan pondasi penting untuk bersaing, termasuk persaingan
di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM, yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things," kata Ma'ruf Amin, Selasa
8 Juni 2021.
Salah satu upaya penyiapan SDM tersebut, kata Ma’ruf, Kementerian Ketenagakerjaan telah
membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya adalah mendekatkan akses
pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal
keterampilan dan kompetensi kerja.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan
Keagamaan Non-Pemerintah, yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha,
pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia.
"Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK
Komunitas, sehingga secara keseluruhan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah
berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," ujar
Wapres.
Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Wapres Ma'ruf
mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan. Dengan menyesuaikan kebutuhan pasar
kerja dan dunia industri (link and match).
Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan
membuka lapangan kerja baru. Sehingga, pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran
dan memulihkan perekonomian nasional.
"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan
berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," ujarnya.
Peresmian BLK Komunitas di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya, ini turut diikuti perwakilan lembaga
penerima bantuan sebanyak 50 orang secara luring dan 964 orang secara daring melalui video
conference.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,
dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Serta Bupati Tasikmalaya, Pangdam III
Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, dan pimpinan Pondok Pesantren Cipasung.
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positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif MPPKP) Saya mengucapkan terima kasih
kepada Arkademi karena telah konsisten menyediakan program pelatihan sertifikasi unggulan
bagi program kartu Prakerja. Diharapkan ini dapat menjadi awal pertumbuhan bisnis yang baik
bagi Arkademi untuk meraih atensi market
positive - Louisa Tahutu (Head of Communication MPPKP) Kami mengapresiasi jenis program
kelas-kelas sertifikasi yang diselenggarakan Arkademi di Program Kartu Prakerja seperti ahli
keselamatan dan kesehatan kerja dan perpajakan. Diharapkan peserta Kartu Prakerja tak hanya
mendapatkan pelatihan di bidang hobi dan pemasaran. Tapi juga pelatihan sertifikasi profesional
dengan harga terjangkau dibandingkan konvensional
positive - Hilman Fajrian (CEO & Founder Arkademi) Pelatihan di bidang ketenagakerjaan bukan
hanya persoalan mendistribusikan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman. Namun yang
terpenting adalah pembelajaran yang sesuai dengan standar pendidikan non-formal, sesuai
dengan kebutuhan industri, serta memiliki kredensial yang kredibel di mata employer. Itulah
yang kami lakukan di Arkademi bersama ratusan lembaga kursus dan training center resmi yang
menjadi mitra kami
positive - Ubaidillah (penerima Kartu Prakerja dari Banten) Dengan Prakerja ini saya sangat
terbantu. Saya bisa punya sertifikat keahlian, saya punya pekerjaan, bisa menafkahi keluarga
saya
positive - Hilman Fajrian (CEO & Founder Arkademi) Kesuksesan dalam kewirausahaan di era
sekarang lebih banyak ditentukan oleh hardskill atau kemampuan teknis. Mulai dari validasi ide,
validasi produk, dan market. Termasuk juga bagaimana kita mengembangkan produk awal
secara cepat dan efisien, pengelolaan risiko, dan manajemen keuangan yang akan mengungkap
apakah kita memiliki bisnis yang potensial atau tidak
negative - Hilman Fajrian (CEO & Founder Arkademi) Misal, Anda punya pemodal. Cara anda
membagi keuntungan atau saham adalah hardskill atau teknik. Ada ilmunya. Begitu juga
bagaimana cara membuat produk versi awal secara cepat dan minimal. Hal-hal seperti ini jarang
diketahui. Di Arkademi kami mengajarkan hal-hal seperti ini dan tidak terdapat pada penyedia
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lain. Kami hanya membawakan heavy course ; pelatihan yang serius untuk mereka yang benarbenar serius

Ringkasan
Arkademi sebagai platform kursus online sertifikasi pertama di Indonesia mendukung program
Kartu Prakerja yang diselenggarakan Pemerintah RI dengan menyediakan kursus-kursus online
bersertifikasi profesi. Sebagai lembaga pelatihan (LP) resmi Program Kartu Prakerja sejak 2020
lalu, Arkademi telah melayani lebih dari 250 ribu peserta pelatihan Kartu Prakerja dari seluruh
Indonesia.
Arkademi menyediakan lebih dari 160 pelatihan di program Kartu Prakerja sekaligus satu-satunya
LP yang menyelenggarakan pelatihan sertifikasi online profesional seperti Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), Brevet Pajak A/B, persiapan sertifikasi ISO, hingga sertifikasi halal untuk
usaha kecil.

PMO PRAKERJA APRESIASI PELATIHAN ONLINE SERTIFIKASI DI ARKADEMI
Arkademi sebagai platform kursus online sertifikasi pertama di Indonesia mendukung program
Kartu Prakerja yang diselenggarakan Pemerintah RI dengan menyediakan kursus-kursus online
bersertifikasi profesi. Sebagai lembaga pelatihan (LP) resmi Program Kartu Prakerja sejak 2020
lalu, Arkademi telah melayani lebih dari 250 ribu peserta pelatihan Kartu Prakerja dari seluruh
Indonesia.
Arkademi menyediakan lebih dari 160 pelatihan di program Kartu Prakerja sekaligus satu-satunya
LP yang menyelenggarakan pelatihan sertifikasi online profesional seperti Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), Brevet Pajak A/B, persiapan sertifikasi ISO, hingga sertifikasi halal untuk
usaha kecil.
Dalam Dialog Menko Perekonomian RI dengan Penerima Kartu Prakerja di Bandung pada Jumat
(4/6) lalu, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP/PMO) mengapresiasi program
pelatihan dan sertifikasi dari Arkademi. Hal itu dinilai dapat membantu peserta pelatihan Kartu
Prakerja dalam percepatan karier di dunia profesional.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Arkademi karena telah konsisten menyediakan
program pelatihan sertifikasi unggulan bagi program kartu Prakerja. Diharapkan ini dapat
menjadi awal pertumbuhan bisnis yang baik bagi Arkademi untuk meraih atensi market," ungkap
Direktur Eksekutif MPPKP Denni Puspa Purbasari.
Head of Communication MPPKP Louisa Tahutu, menyatakan berbagai pelatihan dengan sertifikasi
yang disediakan oleh Arkademi tidak hanya menambahkan pilihan keterampilan di program
Pelatihan Kartu Prakerja, namun juga sangat membantu penerima Kartu Prakerja dalam
peningkatan dan percepatan karier profesional di dunia industri.
"Kami mengapresiasi jenis program kelas-kelas sertifikasi yang diselenggarakan Arkademi di
Program Kartu Prakerja seperti ahli keselamatan dan kesehatan kerja dan perpajakan.
Diharapkan peserta Kartu Prakerja tak hanya mendapatkan pelatihan di bidang hobi dan
pemasaran. Tapi juga pelatihan sertifikasi profesional dengan harga terjangkau dibandingkan
konvensional," kata Louisa.
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CEO & Founder Arkademi Hilman Fajrian menjelaskan Arkademi yang didirikan sejak 2017 sejak
awal memiliki misi untuk membantu 130 juta tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan
keahlian dan mendapatkan sertifikasi profesi melalui penyediaan kursus online yang terbuka,
mudah diakses, dan berbiaya terjangkau. Misi ini dijalankan untuk menjawab tantangan
kebutuhan industri yang membutuhkan begitu banyak tenaga terampil, serta kebutuhan tenaga
kerja Indonesia untuk percepatan karier dan peningkatan daya saing serta kesejahteraan.
Oleh sebab itu, berbeda dengan penyedia online course lain di Indonesia yang pelatihannya
diajarkan oleh individu, setiap pelatihan di Arkademi hanya diselenggarakan oleh lembaga kursus
resmi, lembaga sertifikasi profesi, training center, hingga perusahaan. Hal ini tidak hanya untuk
menghadirkan pendidikan vokasi yang berkualitas dan berstandar tinggi, namun juga
menghasilkan kredensial yang dipercaya oleh industri. Saat ini Arkademi sudah menyediakan 300
lebih pelatihan dengan metode E-learning yang mayoritas menawarkan sertifikasi profesi, mulai
dari bidang keuangan, perpajakan, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga ISO.
"Pelatihan di bidang ketenagakerjaan bukan hanya persoalan mendistribusikan pengetahuan,
keahlian, dan pengalaman. Namun yang terpenting adalah pembelajaran yang sesuai dengan
standar pendidikan non-formal, sesuai dengan kebutuhan industri, serta memiliki kredensial yang
kredibel di mata employer. Itulah yang kami lakukan di Arkademi bersama ratusan lembaga
kursus dan training center resmi yang menjadi mitra kami," jelas Hilman dikutip dalam
keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).
Manfaat yang Arkademi bawa ke pasar Indonesia, tambah Hilman, dirasakan oleh Ubaidillah. Ia
merupakan salah satu penerima Kartu Prakerja dari Banten yang berhasil mendapatkan
pekerjaan setelah mengantongi pelatihan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang
diselenggarakan Arkademi pada program pelatihan Kartu Prakerja.
"Dengan Prakerja ini saya sangat terbantu. Saya bisa punya sertifikat keahlian, saya punya
pekerjaan, bisa menafkahi keluarga saya," kata Ubaidillah dalam video testimoni yang dirilis PMO
Prakerja pada akhir 2020.
Sementara itu, pada agenda Dialog bersama Menko Perekonomian RI, turut diselenggarakan
talkshow bertema 'Antara Tren, Produk, dan Konsumen'.
Hilman Fajrian menjadi salah satu pemateri utama.
Pada kesempatan itu, Hilman menyampaikan, selain menyediakan ratusan pelatihan dengan
sertifikasi profesi, Arkademi juga menyelenggarakan berbagai pelatihan bidang kewirausahaan.
Perbedaan antara Arkademi dengan lembaga pelatihan lain adalah, pelatihan kewirausahaan di
Arkademi bersifat teknis dan mendalam, mulai dari segi fundamental, implementasi, dan analisa.
Belasan pelatihan kewirausahaan Arkademi di Program Kartu Prakerja yang dibawakan sendiri
oleh Hilman telah diikuti oleh puluhan ribu peserta Pelatihan Prakerja.
"Kesuksesan dalam kewirausahaan di era sekarang lebih banyak ditentukan oleh hardskill atau
kemampuan teknis. Mulai dari validasi ide, validasi produk, dan market. Termasuk juga
bagaimana kita mengembangkan produk awal secara cepat dan efisien, pengelolaan risiko, dan
manajemen keuangan yang akan mengungkap apakah kita memiliki bisnis yang potensial atau
tidak," ungkap Hilman yang telah menjalani dunia kewirausahaan sejak berusia 20 tahun dan
telah mendirikan tujuh perusahaan.
Dijelaskannya dalam acara yang dipandu oleh Tokopedia tersebut, masyarakat Indonesia
cenderung menganggap kewirausahaan hanya butuh keberanian dan modal. Oleh sebab itu,
banyak orang masih terbatas dalam menguasai teknik dalam berbisnis dan menganggap
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kesuksesan berusaha mayoritas ditentukan oleh keberuntungan. Padahal, ditegaskan Hilman
kemampuan teknis sangat menentukan nasib sebuah usaha ke depannya.
"Misal, Anda punya pemodal. Cara anda membagi keuntungan atau saham adalah hardskill atau
teknik. Ada ilmunya. Begitu juga bagaimana cara membuat produk versi awal secara cepat dan
minimal. Hal-hal seperti ini jarang diketahui. Di Arkademi kami mengajarkan hal-hal seperti ini
dan tidak terdapat pada penyedia lain. Kami hanya membawakan heavy course ; pelatihan yang
serius untuk mereka yang benar-benar serius," urai Hilman yang memegang sertifikasi
entrepreneurship dari lembaga prestisius dunia seperti Wharton Business School, LudwigMaxmilians Munchen, Stanford University, University of British Columbia, University of California,
IE Business School, hingga Instituto de Empresa Business School Madrid.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam konteks inilah kehadiran Balai Latihan
Kerja (BLK) Komunitas menjadi sangat strategis
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau
komunitas dan masyarakat sekitarnya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari
kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
sebagai program prioritas pembangunan pertama dari 5 (lima) program prioritas yang telah
ditetapkan

Ringkasan
Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus yang terus dipulihkan pemerintah. Salah satu
yang sedang dilakukan adalah dengan kompetensi calon tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja. Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam Rembuk
Nasional Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian BLK Komunitas (BLKK) di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Selasa (8/6).

BLK KOMUNITAS IKHTIAR KEMENAKER PULIHKAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN
Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus yang terus dipulihkan pemerintah. Salah satu
yang sedang dilakukan adalah dengan kompetensi calon tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja.
Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam Rembuk Nasional
Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian BLK Komunitas (BLKK) di Pondok Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya, Selasa (8/6).
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"Dalam konteks inilah kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas menjadi sangat strategis,"
kata Menaker Ida.
Pembangunan BLK Komunitas merupakan salah satu program terobosan pemerintah untuk
memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di kalangan komunitas lembaga
keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja.
ungkap Menaker di hadapan Wakil Presiden RI K. H Ma'ruf Amin, Wakil Ketua DPR RI Abdul
Muhaimin Iskandar, dan para tamu undangan serta para pengelola BLK K se Indonesia, yang
hadir secara luring dan daring.
Urgensi BLK Komunitas sekaligus sebagai tekad Kemenaker dalam mendekatkan sarana dan
prasarana pelatihan masyarakat di tingkat basis. Dengan pembangunan BLK Komunitas ini, kata
Ida, pemerintah bertekad menjangkau segala sudut yang belum terjangkau oleh lembaga
pelatihan, baik lembaga pelatihan pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta.
"BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan
keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya,"
imbuhnya.
Pada tahun 2020, Kemenaker telah membangun sebanyak 1.014 BLK Komunitas. Sehingga sejak
tahun 2017 hingga saat ini, jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri adalah sebanyak 2.127 dan
tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan
komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Ida Fauziyah Wajibkan BLK Komunitas Bersinergi Dengan Dunia Industri Dengan asumsi 2 paket
pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, Kemnaker bisa menambah kapasitas latih
sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun.
"Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program prioritas pembangunan pertama
dari 5 (lima) program prioritas yang telah ditetapkan," tandas Ida dalam acara yang juga dihadiri
Wakil Presiden Maruf Amin dan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar serta para tamu
undangan. EDITOR: DIKI TRIANTOTag: KEMENAKER IDA FAUZIYAH BLK KOMUNITAS .
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkahlangkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligent,
dan internet of things
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian
Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara keseluruhan
pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK
Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini,
peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan
program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu
mengelola BLK Komunitas dengan baik
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga
keagamaan, dunia industri, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui program pembangunan
BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang
siap kerja

Ringkasan
Wakil Presiden RI Maruf Amin/Net Penciptaan SDM kompeten menjadi program prioritas
pemerintah di bawah pimpinan Presiden RI Joko Widodo. Sebagai salah satu upaya untuk
mewujudkan program prioritas tersebut, pemerintah terus memperkuat pelatihan vokasi melalui
program BLK Komunitas.
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WAKIL PRESIDEN MARUF AMIN RESMIKAN 1.014 BLK KOMUNITAS
Wakil Presiden Maruf Amin Resmikan 1.014 BLK Komunitas Laporan: Raiza Andini Selasa, 08 Juni
2021, 12:44 WIB Wakil Presiden RI Maruf Amin/Net Penciptaan SDM kompeten menjadi program
prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden RI Joko Widodo. Sebagai salah satu upaya
untuk mewujudkan program prioritas tersebut, pemerintah terus memperkuat pelatihan vokasi
melalui program BLK Komunitas.
Dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun
2020, di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6), Wakil Presiden RI Maruf Amin mengatakan, saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat.
Oleh karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk
bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, dan internet of things," kata Wapres Maruf
Amin.
Salah satu upaya penyiapan SDM tersebut, kata Wapres, pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya adalah
mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan
memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di lembaga pendidikan
keagamaan non pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha,
pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia.
"Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK
Komunitas, sehingga secara keseluruhan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah
berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," kata
Wapres Maruf Amin.
Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Wapres Maruf
Amin mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan
pasar kerja dan dunia industri ( link and match ).
Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan
membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran
dan memulihkan perekonomian nasional.
"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan
berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," jelas Wapres.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan adanya BLK Komunitas
diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum.
Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya
operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
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"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik," kata
Menaker Ida.
Menaker Ida menambahkan, saat ini Kemnaker juga telah mengembangkan program pelatihan
vokasi di BLK Komunitas menjadi 23 kejuruan.
Yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las (Welding); Teknik
Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan; Instalasi Infrastruktur
Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia; Desain Komunikasi
Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery
Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata
Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan
Industrial.
"Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri, dan serikat
pekerja/serikat buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat
menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," ujar Menaker Ida.
Maruf Amin: Ekonomi Syariah Punya Peluang Berkontribusi Hadapi Pandemi Covid-19 Peresmian
BLK Komunitas di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya ini turut diikuti perwakilan lembaga penerima
bantuan sebanyak 50 orang secara luring dan 964 orang secara daring melalui video conference.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua DPR RI, A. Muhaimin Iskandar; Gubernur Jawa Barat, Ridwan
Kamil; Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso; dan Bupati Tasikmalaya, Pangdam III
Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, dan pimpinan Pondok Pesantren Cipasung.
EDITOR: RUSLAN TAMBAKTag: MARUF AMIN BLK KOMUNITAS KEMNAKER KEWIRAUSAHAAN .
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Ringkasan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menandatangani kerja sama strategis dengan Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk menjalankan program Peningkatan Akses Pelatihan Kerja
Melalui Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Berdasarkan siaran pers BSI, Wakil
Presiden RI Ma'ruf Amin yang meresmikan kerja sama tersebut di Pondok Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat.
Oleh karena itu, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi kerja harus dijadikan fondasi penting untuk
bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.

BANK SYARIAH INDONESIA DAN KEMENAKER PERKUAT BLK KOMUNITAS
Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menandatangani kerja sama strategis dengan
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk menjalankan program Peningkatan Akses
Pelatihan Kerja Melalui Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.
Berdasarkan siaran pers BSI, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang meresmikan kerja sama
tersebut di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, mengatakan saat ini
persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh karena itu, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi kerja
harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things," kata Wapres Ma'ruf
Amin.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan adanya BLK Komunitas ini
diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.
Untuk itu, Kemenaker telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya
operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
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"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, " kata
Ida.
"Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat
menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," Ida menambahkan.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan kerjasama ini merupakan wujud kontribusi nyata
BSI dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia dengan berbasis
vokasi dan kewirausahaan.
"Bagi sebuah kemajuan negara, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia
merupakan salah satu aspek yang paling penting. Dalam kerjasama ini, BSI akan memberikan
kontribusi lebih kepada pengembangan sumber daya manusia di Indonesia melalui program
vokasi dan kejuruan yang nanti akan disusun bersama-sama seluruh pemangku kepentingan dan
memeluk komunitas-komunitas di Indonesia. Kami berharap program-program yang dihadirkan
akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia secara signifikan, " kata Hery.
Dalam nota kesepahaman, selama satu tahun BSI yang berperan sebagai Pihak Kedua akan
mendukung program dalam beberapa dukungan strategis antara lain; pembuatan kurikulum,
penyediaan tenaga pengajar, penyediaan program magang, penyediaan alat bantu pelatihan,
dan program penempatan di BSI sesuai dengan kompetensi peserta pelatihan.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLKK memberikan bekal keahlian vokasi
sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas
dan masyarakat sekitarnya,
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebagaimana kita ketahui, pembangunan
BLKK merupakan salah satu program terobosan pemerintah untuk memperluas akses pelatihan
vokasi bagi masyarakat, khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga
pendidikan agama, dan serikat pekerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari
kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM)
sebagai program prioritas pembangunan pertama dari lima program prioritas yang telah
ditetapkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebagai laporan Kepada Bapak Wakil Presiden
dan sekaligus Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kemenaker mendapat tugas
untuk meningkatkan SDM masyarakat Papua dan Papua Barat
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Harapan kami, langkah ini mengakselerasi
pengembangan SDM baik melalui pelatihan vokasi dan pengembangan kewirausahaan, dalam
rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya terus mendekatkan
masyarakat dengan sarana dan prasarana pelatihan di tingkat basis sebagai bagian dari upaya
memulihkan sektor ketenagakerjaan.
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DEKATKAN MASYARAKAT DENGAN SARANA PELATIHAN, KEMENAKER ANDALKAN
BLK KOMUNITAS
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya terus mendekatkan
masyarakat dengan sarana dan prasarana pelatihan di tingkat basis sebagai bagian dari upaya
memulihkan sektor ketenagakerjaan.
Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengembangkan kompetensi calon tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja melalui Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).
Dia mengatakan itu dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan dan Peresmian BLKK
Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).
Dengan pembangunan BLKK, jelasnya, pemerintah bertekad menjangkau segala sudut yang
belum terjangkau lembaga pelatihan baik lembaga pelatihan pemerintah maupun lembaga
pelatihan swasta.
"BLKK memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan
berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya," katanya dalam
keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Untuk itu, Ida pun menegaskan, kehadiran BLKK sangat strategis. Sebagai tindak lanjut atas hal
tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun telah membangun 1.014 BLKK pada
2020.
Daftarkan email "Sebagaimana kita ketahui, pembangunan BLKK merupakan salah satu program
terobosan pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di
kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja,"
ungkapnya.
Hingga saat ini, jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri sebanyak 2.127 sejak dimulai pada
2017 dan dikelola di lembaga keagamaan, seperti pondok pesantren, seminari, damaseka,
pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia.
Ida mengatakan, dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLKK, Kemenaker
bisa menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68.000 pencari kerja per tahun.
"Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan
pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai program prioritas pembangunan pertama
dari lima program prioritas yang telah ditetapkan," jelasnya di depan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Tak hanya memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja, lanjut Ida, BLKK
juga keterampilan berwirausaha bagi para santri, siswa Lembaga keagamaan, dan anggota
serikat buruh, serta komunitas dan masyarakat sekitarnya.
Pada kesempatan ini, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu juga melaporkan program
peningkatan SDM untuk masyarakat Papua dan Papua Barat.
"Sebagai laporan Kepada Bapak Wakil Presiden dan sekaligus Menindaklanjuti Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Papua Barat, Kemenaker mendapat tugas untuk meningkatkan SDM masyarakat Papua dan
Papua Barat," katanya.
Ida memaparkan, sejak 2020 pihaknya telah membangun BLKK di Pulau Cendrawasih. Pada
2021, pihaknya akan membangun 25 BLKK di Provinsi Papua dan Papua Barat.
148

Adapun, program pelatihan vokasi yang diselenggarakannya di BLKK terdiri dari 23 kejuruan, di
antaranya teknik otomotif, teknik konstruksi furnitur dan kriya kayu, teknik informatika,
multimedia, desain komunikasi visual, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan,
desain mode dan tekstil, tata rias, bahasa, perhotelan, kesehatan tradisional, seni kuliner, serta
dan hubungan industrial.
Ida menegaskan, berbagai kejuruan tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan pasar kerja
dan potensi ekonomi setiap daerah yang beragam.
"Harapan kami, langkah ini mengakselerasi pengembangan SDM baik melalui pelatihan vokasi
dan pengembangan kewirausahaan, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional,"
jelasnya.
Turut hadir dalam acara yang digelar secara luring dan daring ini Wakil Ketua DPR RI Abdul
Muhaimin Iskandar, para tamu undangan, serta para pengelola BLKK se-Indonesia.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam konteks inilah kehadiran Balai Latihan
Kerja Komunitas menjadi sangat strategis. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan BLK
Komunitas merupakan salah satu program terobosan Pemerintah untuk memperluas akses
pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan,
lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau
komunitas dan masyarakat sekitarnya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari
kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
sebagai program prioritas pembangunan pertama dari 5 (lima) program prioritas yang telah
ditetapkan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebagai laporan Kepada Bapak Wakil Presiden
dan sekaligus Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian Ketenagakerjaan
mendapat tugas untuk meningkatkan SDM masyarakat Papua dan Papua Barat
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada 2021 ini kami akan membangun 25 BLK
Komunitas di Provinsi Papua dan Papua Barat

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah berupaya terus
bekerja keras memulihkan sektor ketenagakerjaan Indonesia. Upaya itu salah satunya dilakukan
dengan mengembangkan kompetensi calon tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
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MENAKER IDA SEBUT PEMBANGUNAN BLK KOMUNITAS UPAYA PEMULIHAN
SEKTOR KETENAGAKERJAAN
TASIKMALAYA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah
berupaya terus bekerja keras memulihkan sektor ketenagakerjaan Indonesia.
Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengembangkan kompetensi calon tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja.
Hal itu disampaikan Menaker Ida dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan &
Peresmian BLK Komunitas (BLKK) Tahun 2020, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya
Selasa (8/6).
"Dalam konteks inilah kehadiran Balai Latihan Kerja Komunitas menjadi sangat strategis.
Sebagaimana kita ketahui, pembangunan BLK Komunitas merupakan salah satu program
terobosan Pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di
kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja,"
ungkap Menaker di hadapan Wakil Presiden RI K. H Ma'ruf Amin, Wakil Ketua DPR RI Abdul
Muhaimin Iskandar, dan para tamu undangan serta para pengelola BLKK se Indonesia, yang
hadir secara luring dan daring.
Ida mengungkapkan urgensi BLKK sebagai tekad Kemnaker dalam mendekatkan sarana dan
prasarana pelatihan dengan masyarakat di tingkat basis.
Menurutnya, dengan pembangunan BLK Komunitas ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau
segala sudut yang belum terjangkau oleh lembaga pelatihan baik pelatihan pemerintah maupun
pelatihan swasta.
"BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan
keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya,"
imbuhnya.
Politikus PKB itu memaparkan pada 2020, Kemnaker telah membangun sebanyak 1.014 BLK
Komunitas.
Sehingga sejak pada 2017 hingga saat ini jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri adalah
sebanyak 2.127 yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari,
damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia.
Dengan asumsi 2 paket pelatihan per tahun untuk setiap BLKK, Kemnaker bisa menambah
kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun.
"Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program prioritas pembangunan pertama
dari 5 (lima) program prioritas yang telah ditetapkan," paparnya.
BLK Komunitas, lanjut Ida, tak hanya memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar
kerja, tetapi juga keterampilan berwirausaha bagi para santri, siswa Lembaga keagamaan dan
anggota serikat buruh, serta komunitas dan masyarakat sekitarnya.
"Sebagai laporan Kepada Bapak Wakil Presiden dan sekaligus Menindaklanjuti Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Papua Barat, Kementerian Ketenagakerjaan mendapat tugas untuk meningkatkan SDM
masyarakat Papua dan Papua Barat," ungkap Ida.
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Perempuan lelahiran Mojokerto itu mengatakan dalam rangka melaksanakan tugas tersebut
sejak tahun lalu kami telah membangun BLKK di pulau Cendrawasih itu.
"Pada 2021 ini kami akan membangun 25 BLK Komunitas di Provinsi Papua dan Papua Barat,"
katanya.
Adapun program pelatihan vokasi yang diselenggarakannya di BLKK terdiri dari 23 kejuruan,
diantaranya yaitu: Teknik Otomotif, Teknik Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu, Teknik
Informatika, Multimedia, Desain Komunikasi Visual, Pengolahan Hasil Pertanian, Pengolahan
Hasil Perikanan, Desain Mode dan Tekstil, Tata Rias, Bahasa, Perhotelan, Kesehatan Tradisional,
Seni Kuliner; dan Hubungan Industrial.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk bisa terus menurunkan tingkat
pengangguran, kita perlu menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. BLK komunitas adalah
jawabannya ketika kita menghadapi angkatan kerja yang kompetensinya rendah dengan tingkat
pendidikan SMP ke bawah
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan
program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu
mengelola BLK Komunitas dengan baik

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, pandemi Covid-19 masih
memberi dampak yang besar pada sektor ketenagakerjaan, meskipun kondisinya sudah lebih
baik dibandingkan tahun lalu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada Februari
2021, jumlah pengangguran mencapai 8,75 juta orang. Sebelumnya di Agustus 2020, jumlahnya
mencapai 9,77 juta. Untuk mengatasi persoalan jumlah pengangguran yang masih tinggi
tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat program Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya adalah mendekatkan akses
pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal
keterampilan dan kompetensi kerja.

MENAKER IDA FAUZIYAH: BLK KOMUNITAS SOLUSI MASALAH KOMPETENSI
RENDAH
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, pandemi Covid-19 masih
memberi dampak yang besar pada sektor ketenagakerjaan, meskipun kondisinya sudah lebih
baik dibandingkan tahun lalu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada Februari
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2021, jumlah pengangguran mencapai 8,75 juta orang. Sebelumnya di Agustus 2020, jumlahnya
mencapai 9,77 juta.
Untuk mengatasi persoalan jumlah pengangguran yang masih tinggi tersebut, pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat program Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada
masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan
Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha,
pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia.
“Untuk bisa terus menurunkan tingkat pengangguran, kita perlu menyiapkan tenaga kerja yang
kompeten. BLK komunitas adalah jawabannya ketika kita menghadapi angkatan kerja yang
kompetensinya rendah dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah,” kata Ida Fauziyah dalam
acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020
di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang juga
disiarkan secara virtual, Selasa (8/6/2021).
Di tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga
secara keseluruhan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan
2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Ida menambahkan, adanya BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan
teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan
masyarakat umum. Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk
bantuan biaya operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, " kata
Ida.
Saat ini Kemnaker telah mengembangkan program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi
23 kejuruan yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las
(Welding); Teknik Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan;
Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia;
Desain Komunikasi Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil
Perikanan (Fishery Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain
Mode dan Tekstil (Tata Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni
Kuliner; dan Hubungan Industrial.
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Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada
masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Ringkasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Bank Wakaf Mikro (BWM) telah menyalurkan
pembiayaan Rp 67,4 miliar kepada lebih dari 45.000 nasabah hingga Juni 2021. Saat ini terdapat
61 Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah. Hari ini Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin juga
meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Selasa, 8 Juni 2021.
Peresmian Bank Wakaf Mikro dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai Latihan Kerja di
Ponpes Cipasung yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO TEMBUS RP 67,4 M HINGGA JUNI 2021
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Bank Wakaf Mikro (BWM) telah menyalurkan
pembiayaan Rp 67,4 miliar kepada lebih dari 45.000 nasabah hingga Juni 2021. Saat ini terdapat
61 Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah.
Hari ini Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin juga meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren
Cipasung Tasikmalaya, Selasa, 8 Juni 2021. Peresmian Bank Wakaf Mikro dilakukan bersamaan
dengan peresmian Balai Latihan Kerja di Ponpes Cipasung yang dihadiri oleh Ketua Dewan
Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil.
Wimboh mengatakan program Bank Wakaf Mikro ini sekaligus merupakan platform bagi Pondok
Pesantren yang selama ini fokus pada akidah dan dakwah pendidikan, untuk dapat
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mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi. Sinergi antara Bank Wakaf Mikro dan Balai
Latihan Kerja di Pondok Pesantren Cipasung ini akan dapat menjadi inkubator dalam penciptaan
dan peningkatan kapasitas bagi usaha mikro masyarakat, melalui dukungan pendanaan dan
pendampingan usaha.
"Kami harapkan Bank Wakaf Mikro di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan
yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," kata Wimboh melalui siaran pers, Selasa, 8 Juni 2021.
Selain pendirian Bank Wakaf Mikro, untuk terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi
nasional OJK senantiasa mendorong literasi dan inklusi serta memperluas akses keuangan
masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, di antaranya
melalui program TPAKD, Laku Pandai, dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Wimboh mengatakan pendirian Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Cipasung ini merupakan
bentuk kontribusi OJK dan industri jasa keuangan dalam menyukseskan program-program
pembiayaan dari Pemerintah untuk kegiatan usaha mikro yang telah ada sebelumnya, seperti
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), KUR,
KUR Nelayan, dan lainnya. Hingga Juni ini telah berdiri 61 Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah
dengan kumulatif penerima manfaat sebanyak 45 ribu lebih nasabah dan total pembiayaan Rp
67,4 miliar.
Untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi dalam pelaksanaan program serta pelayanan BWM
yang telah diinisiasi OJK sejak akhir 2017, OJK telah menginisiasikan pengembangan ekosistem
digital Bank Wakaf Mikro yang mencakup tiga aspek utama yakni Digitalisasi Pembiayaan,
Digitalisasi Operasional serta Digitalisasi Pengembangan Usaha Nasabah.
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strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligent,
internet of things
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan
program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu
mengelola BLK Komunitas dengan baik
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga
keagamaan, dunia industri dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan
BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang
siap kerja
positive - Hery Gunardi (Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia) Bagi sebuah kemajuan
negara, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu aspek
yang paling penting. Dalam kerjasama ini, yang nanti akan disusun bersama-sama seluruh
pemangku kepentingan dan memeluk komunitas-komunitas di Indonesia. Kami berharap
program-program yang dihadirkan akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia secara signifikan

Ringkasan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menandatangani kerja sama strategis dengan Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk menjalankan program Peningkatan Akses Pelatihan Kerja
Melalui Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mengatakan adanya BLK Komunitas ini diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis
produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja dan
masyarakat umum.
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BSI DAN KEMENAKER PERKUAT BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menandatangani kerja sama strategis dengan
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk menjalankan program Peningkatan Akses
Pelatihan Kerja Melalui Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.
Berdasarkan siaran pers BSI, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang meresmikan kerja sama
tersebut di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, mengatakan saat ini
persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh karena itu, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi kerja
harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things," kata Wapres Ma'ruf
Amin.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan adanya BLK Komunitas ini
diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.
Untuk itu, Kemenaker telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya
operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, " kata
Ida.
"Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat
menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," Ida menambahkan.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan kerjasama ini merupakan wujud kontribusi nyata
BSI dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia dengan berbasis
vokasi dan kewirausahaan.
"Bagi sebuah kemajuan negara, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia
merupakan salah satu aspek yang paling penting. Dalam kerjasama ini, yang nanti akan disusun
bersama-sama seluruh pemangku kepentingan dan memeluk komunitas-komunitas di Indonesia.
Kami berharap program-program yang dihadirkan akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia
secara signifikan, " kata Hery.
Dalam nota kesepahaman, selama satu tahun BSI yang berperan sebagai Pihak Kedua akan
mendukung program dalam beberapa dukungan strategis antara lain; pembuatan kurikulum,
penyediaan tenaga pengajar, penyediaan program magang, penyediaan alat bantu pelatihan,
dan program penempatan di BSI sesuai dengan kompetensi peserta pelatihan.
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Ringkasan
BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Majapahit dan Grobogan menyerahkan bantuan Jaminan
Kematian Kepada dua Ahliwaris Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Grobogan, masing-masing
sebesar Rp. 42 juta. Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Bupati Grobogan Sri
Sumarni kepada ahli waris dari almarhum Agus Romadhon, Sekdes Sumurgede, Kecamatan
Godong dan ahli waris dari Ali Wahyudi, perangkat desa Ngambakrejo kecamatan
Tanggungharjo, di ruang kerja Bupati, Rabu (3/6).

BPJAMSOSTEK SERAHKAN BANTUAN JAMINAN KEMATIAN KEPADA DUA
AHLIWARIS PERANGKAT DESA DI GROBOGAN
Grobogan : BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Majapahit dan Grobogan menyerahkan bantuan
Jaminan Kematian Kepada dua Ahliwaris Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Grobogan,
masing-masing sebesar Rp. 42 juta.
Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni kepada ahli
waris dari almarhum Agus Romadhon, Sekdes Sumurgede, Kecamatan Godong dan ahli waris
dari Ali Wahyudi, perangkat desa Ngambakrejo kecamatan Tanggungharjo, di ruang kerja Bupati,
Rabu (3/6).
"Saya sangat mengapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan BPJS Ketenagaakerjaan,
meskipun belum seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Grobogan, namun manfaatnya
sudah dapat dirasakan," kata Sumarni.
"Untuk itu perlu kita galakkan kerja sama dan juga sosialisasi kepada seluruh stakeholder dari
yang paling bawah, agar dapat memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para
pekerja," imbuhnya.

159

Acara penyerahan secara simbolis tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kantor BPJAMSOSTEK
Cabang Semarang Majapahit, Imron Fatoni beserta Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang
Grobogan Purwodadi, Ida Setyawati, Kepala Dispermades, Sanyoto dan Kepala Disnakertrans
Achmad Haryono.
Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Semarang majapahit, Imron Fatoni, mengatakan, kedepannya
akan dilakukan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dan juga BPJS Ketenagakerjaan
untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi non-ASN dan juga Perangkat
Desa.
"Perangkat desa yang selama ini belum terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memang
sudah saatnya diperhatikan dan mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan," ungkapnya.
Selain penyerahan simbolis, juga dilakukan penyerahan Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kepada Bupati Grobogan.
(don).
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkahlangkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligent,
internet of things
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi
kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan
kompetensi kerja
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian
Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga sampai dengan akhir tahun
2020, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK
Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini,
peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan
program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu
mengelola BLK Komunitas dengan baik
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga
keagamaan, dunia industri dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan
BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang
siap kerja
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Ringkasan
Terciptaan SDM kompeten menjadi program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden
Joko Widodo (Jokowi). Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan program prioritas tersebut,
pemerintah terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program BLK Komunitas. Wakil Presiden
Amin mengatakan, saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat, sehingga kecepatan,
ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing, termasuk persaingan di
sektor ketenagakerjaan.

WAPRES RESMIKAN 1.014 BLK KOMUNITAS
Terciptaan SDM kompeten menjadi program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden
Joko Widodo (Jokowi). Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan program prioritas tersebut,
pemerintah terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program BLK Komunitas.
Wakil Presiden Amin mengatakan, saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat, sehingga
kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing, termasuk
persaingan di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things," ucap Wapres ketika
menghadiri Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun
2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6/2021).
Salah satu upaya penyiapan SDM tersebut, kata Wapres, pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017.
"Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM
unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja," imbuhnya.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan
Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, dan
pasraman dan Lembaga keagamaan non pemerintah serta komunitas serikat pekerja/serikat
buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK
Komunitas, sehingga sampai dengan akhir tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia," ungkap Wapres Ma'ruf Amin.
Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Wapres Ma'ruf
mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar
kerja dan dunia industry (link and match).
Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan
membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran
dan memulihkan perekonomian nasional.
"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan
berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," terangnya.
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan adanya BLK Komunitas ini diharapkan
dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan
pasar kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.
Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya
operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik," ujar
Menaker.
Menaker menambahkan, Kemnaker mengembangkan program pelatihan vokasi menjadi 23
kejuruan, diantaranya Teknik Otomotif, Teknik Pendingin (Refrigerasi), Teknik Las (Welding),
Teknik Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking), hingga Teknik Perkapalan.
"Sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat
menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," jelasnya.
Peresmian BLK Komunitas di Cipasung dilaksanakan secara luring dan daring, dan dihadiri secara
luring sebanyak 50 orang perwakilan lembaga penerima bantuan dan 964 orang perwakilan
lembaga penerima hadir secara daring melalui video conference.
(Foto : Setwapres RI).
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Dalam konteks inilah kehadiran Balai Latihan Kerja
(BLK) Komunitas menjadi sangat strategis. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan BLK
Komunitas merupakan salah satu program terobosan Pemerintah untuk memperluas akses
pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan,
lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau
komunitas dan masyarakat sekitarnya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari
kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai
program prioritas pembangunan pertama dari lima program prioritas yang telah ditetapkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebagai laporan Kepada Bapak Wakil Presiden
dan sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian Ketenagakerjaan
mendapat tugas untuk meningkatkan SDM masyarakat Papua dan Papua Barat. Dalam rangka
melaksanakan tugas tersebut, sejak tahun lalu kami telah membangun BLK Komunitas di pulau
Cendrawasih itu. Dan tahun 2021 ini kami akan membangun 25 BLK Komunitas di Provinsi Papua
dan Papua Barat
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Berbagai kejuruan itu kami siapkan untuk
menjawab kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi setiap daerah yang beragam. Harapan
kami, langkah ini mengakselerasi pengembangan SDM baik melalui pelatihan vokasi dan
pengembangan kewirausahaan, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional
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Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan terus bekerja keras memulihkan sektor ketenagakerjaan Indonesia terdampak
Covid-19. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengembangkan kompetensi calon tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja. Hal itu disampaikan Menaker Ida dalam Rembuk Nasional
Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian BLK Komunitas (BLKK) Tahun 2021, di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Selasa, 8 Juni 2021.

PEMBANGUNAN BLK KOMUNITAS UPAYA PULIHKAN KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan terus bekerja keras memulihkan sektor ketenagakerjaan Indonesia terdampak
Covid-19. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengembangkan kompetensi calon tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Hal itu disampaikan Menaker Ida dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan &
Peresmian BLK Komunitas (BLKK) Tahun 2021, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya,
Selasa, 8 Juni 2021.
“Dalam konteks inilah kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas menjadi sangat strategis.
Sebagaimana kita ketahui, pembangunan BLK Komunitas merupakan salah satu program
terobosan Pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di
kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja,”
ucap Menaker Ida di hadapan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Wakil Ketua DPR RI Abdul
Muhaimin Iskandar, dan para tamu undangan serta para pengelola BLKK se-Indonesia yang hadir
secara luring dan daring.
Menaker Ida juga mengungkapkan urgensi BLK sebagai tekad Kemnaker dalam mendekatkan
sarana dan prasarana pelatihan dengan masyarakat di tingkat basis komunitas. Dengan
pembangunan BLK Komunitas ini, Pemerintah bertekad untuk menjangkau segala sudut yang
belum terjangkau oleh lembaga pelatihan baik lembaga pelatihan pemerintah maupun lembaga
pelatihan swasta.
“BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan
keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya,”
katanya.
Menteri Ida juga memaparkan bahwa pada tahun 2020, Kemnaker telah membangun sebanyak
1.014 BLK Komunitas. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri
adalah sebanyak 2.127 yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren,
seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.
Dengan asumsi 2 paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, Kemnaker bisa
menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun. “Hal ini sejalan
dalam upaya implementasi dari kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan
Sumber Daya Manusia sebagai program prioritas pembangunan pertama dari lima program
prioritas yang telah ditetapkan,” ujar Ida.
BLK Komunitas, sebut Ida, tak hanya memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar
kerja, tetapi juga keterampilan berwirausaha bagi para santri, siswa lembaga keagamaan, dan
anggota serikat buruh serta komunitas dan masyarakat sekitarnya.
165

“Sebagai laporan Kepada Bapak Wakil Presiden dan sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Papua Barat, Kementerian Ketenagakerjaan mendapat tugas untuk meningkatkan SDM
masyarakat Papua dan Papua Barat. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, sejak tahun
lalu kami telah membangun BLK Komunitas di pulau Cendrawasih itu. Dan tahun 2021 ini kami
akan membangun 25 BLK Komunitas di Provinsi Papua dan Papua Barat," kata Ida.
Adapun program pelatihan vokasi yang diselenggarakannya di BLK Komunitas terdiri dari 23
kejuruan, di antaranya yaitu teknik otomotif, teknik konstruksi furniture dan kriya kayu, teknik
informatika, multimedia, desain komunikasi visual, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil
perikanan, desain mode dan tekstil, tata rias, bahasa, perhotelan, kesehatan tradisional, seni
kuliner, dan hubungan industrial.
"Berbagai kejuruan itu kami siapkan untuk menjawab kebutuhan pasar kerja dan potensi
ekonomi setiap daerah yang beragam. Harapan kami, langkah ini mengakselerasi
pengembangan SDM baik melalui pelatihan vokasi dan pengembangan kewirausahaan, dalam
rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional," ujar Ida.
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Dalam konteks inilah kehadiran Balai Latihan Kerja
(BLK) Komunitas menjadi sangat strategis. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan BLK
Komunitas merupakan salah satu program terobosan Pemerintah untuk memperluas akses
pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan,
lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau
komunitas dan masyarakat sekitarnya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari
kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai
program prioritas pembangunan pertama dari lima program prioritas yang telah ditetapkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebagai laporan Kepada Bapak Wakil Presiden
dan sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian Ketenagakerjaan
mendapat tugas untuk meningkatkan SDM masyarakat Papua dan Papua Barat. Dalam rangka
melaksanakan tugas tersebut, sejak tahun lalu kami telah membangun BLK Komunitas di pulau
Cendrawasih itu. Dan tahun 2021 ini kami akan membangun 25 BLK Komunitas di Provinsi Papua
dan Papua Barat
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Berbagai kejuruan itu kami siapkan untuk
menjawab kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi setiap daerah yang beragam. Harapan
kami, langkah ini mengakselerasi pengembangan SDM baik melalui pelatihan vokasi dan
pengembangan kewirausahaan, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional
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Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan terus bekerja keras memulihkan sektor ketenagakerjaan Indonesia terdampak
Covid-19. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengembangkan kompetensi calon tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja. Hal itu disampaikan Menaker Ida dalam Rembuk Nasional
Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian BLK Komunitas (BLKK) Tahun 2021, di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Selasa, 8 Juni 2021.

PEMBANGUNAN BLK KOMUNITAS UPAYA PEMULIHAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan terus bekerja keras memulihkan sektor ketenagakerjaan Indonesia terdampak
Covid-19. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengembangkan kompetensi calon tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Hal itu disampaikan Menaker Ida dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan &
Peresmian BLK Komunitas (BLKK) Tahun 2021, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya,
Selasa, 8 Juni 2021.
“Dalam konteks inilah kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas menjadi sangat strategis.
Sebagaimana kita ketahui, pembangunan BLK Komunitas merupakan salah satu program
terobosan Pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di
kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja,”
ucap Menaker Ida di hadapan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Wakil Ketua DPR RI Abdul
Muhaimin Iskandar, dan para tamu undangan serta para pengelola BLKK se-Indonesia yang hadir
secara luring dan daring.
Menaker Ida juga mengungkapkan urgensi BLK sebagai tekad Kemnaker dalam mendekatkan
sarana dan prasarana pelatihan dengan masyarakat di tingkat basis komunitas. Dengan
pembangunan BLK Komunitas ini, Pemerintah bertekad untuk menjangkau segala sudut yang
belum terjangkau oleh lembaga pelatihan baik lembaga pelatihan pemerintah maupun lembaga
pelatihan swasta.
“BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan
keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya,”
katanya.
Menteri Ida juga memaparkan bahwa pada tahun 2020, Kemnaker telah membangun sebanyak
1.014 BLK Komunitas. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri
adalah sebanyak 2.127 yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren,
seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.
Dengan asumsi 2 paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, Kemnaker bisa
menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun. “Hal ini sejalan
dalam upaya implementasi dari kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan
Sumber Daya Manusia sebagai program prioritas pembangunan pertama dari lima program
prioritas yang telah ditetapkan,” ujar Ida.
BLK Komunitas, sebut Ida, tak hanya memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar
kerja, tetapi juga keterampilan berwirausaha bagi para santri, siswa lembaga keagamaan, dan
anggota serikat buruh serta komunitas dan masyarakat sekitarnya.
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“Sebagai laporan Kepada Bapak Wakil Presiden dan sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Papua Barat, Kementerian Ketenagakerjaan mendapat tugas untuk meningkatkan SDM
masyarakat Papua dan Papua Barat. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, sejak tahun
lalu kami telah membangun BLK Komunitas di pulau Cendrawasih itu. Dan tahun 2021 ini kami
akan membangun 25 BLK Komunitas di Provinsi Papua dan Papua Barat," kata Ida.
Adapun program pelatihan vokasi yang diselenggarakannya di BLK Komunitas terdiri dari 23
kejuruan, di antaranya yaitu teknik otomotif, teknik konstruksi furniture dan kriya kayu, teknik
informatika, multimedia, desain komunikasi visual, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil
perikanan, desain mode dan tekstil, tata rias, bahasa, perhotelan, kesehatan tradisional, seni
kuliner, dan hubungan industrial.
"Berbagai kejuruan itu kami siapkan untuk menjawab kebutuhan pasar kerja dan potensi
ekonomi setiap daerah yang beragam. Harapan kami, langkah ini mengakselerasi
pengembangan SDM baik melalui pelatihan vokasi dan pengembangan kewirausahaan, dalam
rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional," ujar Ida.
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PT Semen Gresik (SG) menggelar Learn & Share Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya dalam Pengaturan Ketenagakerjaan, secara daring
pada Kamis, (4/6) lalu. Kegiatan yang diikuti manajemen, serikat pekerja, dan ratusan karyawan
SG secara virtual tersebut mengundang dua pakar dari Kementerian Ketenagakerjaan RI yaitu
Kasi Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit Feryando Agung Santoso SH., MH, dan Koordinator
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dr. Reytman Aruan SH., MHum.

SG GELAR "LEARN AND SHARE UU CIPTA KERJA" UNTUK BANGUN HUBUNGAN
INDUSTRIAL KONSTRUKTIF
Rembang - PT Semen Gresik (SG) menggelar Learn & Share Undang-Undang No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya dalam Pengaturan Ketenagakerjaan, secara
daring pada Kamis, (4/6) lalu. Kegiatan yang diikuti manajemen, serikat pekerja, dan ratusan
karyawan SG secara virtual tersebut mengundang dua pakar dari Kementerian Ketenagakerjaan
RI yaitu Kasi Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit Feryando Agung Santoso SH., MH, dan
Koordinator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dr. Reytman Aruan SH., MHum.
SVP of Human Capital Semen Indonesia Group (SIG) Tigor Pangaribuan menjelaskan program
edukasi dan sosialisasi ini bertujuan agar manajemen, karyawan, dan pengurus serikat pekerja
di SG punya kesamaan platform dalam memahami semua norma UU Cipta Kerja beserta
peraturan pelaksanaannya. Targetnya, tandas Tigor, di lingkungan SG sebagai anak perusahaan
SIG, terbangun hubungan industrial yang harmonis, konstruktif, dan kondusif.
''Edukasi ini penting bagi kami manajemen, serikat pekerja dan karyawan agar punya persepsi
serta pemahaman yang sama tentang substansi UU Cipta Kerja termasuk perubahan-perubahan
apa yang terjadi,'' kata Tigor dalam siaran pers SG, Selasa, (8/6).
Agenda ini berjalan sukses dan mendapatkan antusiasme peserta. Dalam paparannya, Feryando
mengapresiasi SG yang begitu responsif menggulirkan sosialisasi UU Cipta Kerja atau Omnibus
170

Law ini. Dia meyakini perusahaan persemenan yang menjadi bagian dari BUMN ini mampu
menerapkan UU ini sehingga suasana kerja lebih produktif dan sustainable.
"Bangsa kita terus berkembang secara dinamis dalam perubahan global, dan dalam perubahan
itu negara mengambil peran untuk melindungi dan mendorong pekerja supaya produktif agar
sejahtera. Keberadaan UU Cipta Kerja, siap tidak siap dan suka tidak suka telah dibuat untuk
menjawab tantangan perubahan tersebut," Tambah Feryando.
Pada sesi kedua Learn & Share, Reytman Aruan banyak membedah tentang pengupahan, PHK,
dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ia menyarakan upah selalu menjadi isu penting dalam
sebuah hubungan industrial.
"Pemerintah tidak menerapkan skala upah, namun memberikan batas minimal di setiap daerah.
Skala upah merupakan otoritas daerah mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi,"
Urainya. ***.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tahun ini kerja sama itu kami perluas, di
antaranya adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaah, Perhimpunan Paricara
Usada Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri,
Perhimpuan Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron

Ringkasan
ACARA Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balaii Latihan Kerja (BLK) Komunitas ini
merupakan upaya Kemnaker untuk melakukan konsolidasi bersama pengembangan BLK
Komunitas. Acara ini dimulai sejak kemarin dengan penyelenggaraan Workshop Peta Jalan
Kemandirian BLK Komunitas yang diikuti oleh 40 BLK Komunitas terbaik yang telah terbangun
sejak tahun 2017 hingga 2019.

FORUM BLK KOMUNITAS SIAP TANDATANGANI MOU DENGAN DUNIA USAHA
ACARA Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balaii Latihan Kerja (BLK) Komunitas ini
merupakan upaya Kemnaker untuk melakukan konsolidasi bersama pengembangan BLK
Komunitas.
Acara ini dimulai sejak kemarin dengan penyelenggaraan Workshop Peta Jalan Kemandirian BLK
Komunitas yang diikuti oleh 40 BLK Komunitas terbaik yang telah terbangun sejak tahun 2017
hingga 2019.
Pada acara puncak hari ini akan dilakukan penandatanganan MOU antara Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan para mitra serta peresmian secara simbolik penggunaaan
1.014 BLK Komunitas yang dibangun pada tahun 2020.
"Tahun ini kerja sama itu kami perluas, di antaranya adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, PT
Telkom, Martha Tilaah, Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah
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Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpuan Hotel dan Restoran Indonesia, PT
Pegadaian, dan PT Polytron," kata Menaker ida Fauziyah di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6).
Sebagai informasi, acara ini digelar secara hybrid dengan menghadirkan secara langsung 50
pengelola BLK Komunitas tahun 2020 dan melibatkan 2.077 BLK Komunitas secara virtual dari
seluruh Indonesia. Digelar juga expo BLK Komunitas yang memamerkan hasil karya peserta
pelatihan dan berbagai inovasi beberapa BLK Komunitas terbaik.
Sebagai tambahan informasi, pada semester kedua tahun 2021 ini Kementerian Ketenagakerjaan
insya Allah akan menyelenggarakan Festival BLK Komunitas; sebuah ajang kompetisi dan
publikasi pencapaian BLK Komunitas secara keseluruhan, sekaligus menandai penguatan
komitmennya dalam rangka meningkatkan daya saing SDM Indonesia. (RO/OL-09).
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Kami menyampaikan apresiasi peran OJK dalam
mendorong pengembangan BWM di pesantren-pesantren di banyak daerah. BWM sangat
berperan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum mendapatkan
akses keuangan formal. Keberadaan BWM ini diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah
dalam mengentaskan kemiskinan
positive - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan) Kami harapkan
BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada
masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apresiasi untuk dukungan OJK yang hadir
dalam mengembangkan komunitas ekonomi di sekitar pesantren. BWM adalah program yang
memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah yang sangat tepat disesuaikan dengan
tujuan BLK inkubator kewirausahaan ini. Jadi ini kolaborasi yang patut dikembangkan, OJK bisa
menyediakan pembiayaan yang bisa mendukung alumni BLK menjadi wirausahawan

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren
Cipasung Tasikmalaya sebagai upaya pemerintah bersama OJK mendorong pengembangan
usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. Peresmian BWM
dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai Latihan Kerja di Ponpes Cipasung. Wapres dalam
sambutannya mengharapkan keberadaan BWM di Ponpes Cipasung bisa mewujudkan ekosistem
ekonomi syariah dan mewujudkan peran sosial ekonomi pondok pesantren ke masyarakat
sekitar. "Kami menyampaikan apresiasi peran OJK dalam mendorong pengembangan BWM di
pesantren-pesantren di banyak daerah. BWM sangat berperan untuk menyediakan akses
permodalan bagi masyarakat kecil yang belum mendapatkan akses keuangan formal.
Keberadaan BWM ini diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam mengentaskan
kemiskinan," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6).
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WAPRES RESMIKAN BANK WAKAF MIKRO PONPES CIPASUNG TASIKMALAYA
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren
Cipasung Tasikmalaya sebagai upaya pemerintah bersama OJK mendorong pengembangan
usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. Peresmian BWM
dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai Latihan Kerja di Ponpes Cipasung.
Wapres dalam sambutannya mengharapkan keberadaan BWM di Ponpes Cipasung bisa
mewujudkan ekosistem ekonomi syariah dan mewujudkan peran sosial ekonomi pondok
pesantren ke masyarakat sekitar. "Kami menyampaikan apresiasi peran OJK dalam mendorong
pengembangan BWM di pesantren-pesantren di banyak daerah. BWM sangat berperan untuk
menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum mendapatkan akses
keuangan formal. Keberadaan BWM ini diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam
mengentaskan kemiskinan," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6).
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, program
BWM ini sekaligus merupakan platform bagi Pondok Pesantren yang selama ini fokus pada akidah
dan dakwah pendidikan, untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi. Sinergi
antara BWM dan BLK di Pondok Pesantren Cipasung ini akan dapat menjadi inkubator dalam
penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi usaha mikro masyarakat, melalui dukungan
pendanaan dan pendampingan usaha.
"Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesarbesarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah," ucap Wimboh.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menyambut baik pendirian BWM ini yang bisa
mendukung keberadaan BLK di Ponpes Cipasung. "Apresiasi untuk dukungan OJK yang hadir
dalam mengembangkan komunitas ekonomi di sekitar pesantren. BWM adalah program yang
memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah yang sangat tepat disesuaikan dengan
tujuan BLK inkubator kewirausahaan ini. Jadi ini kolaborasi yang patut dikembangkan, OJK bisa
menyediakan pembiayaan yang bisa mendukung alumni BLK menjadi wirausahawan," papar dia.
Selain pendirian BWM, untuk terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, OJK
senantiasa mendorong literasi dan inklusi serta memperluas akses keuangan masyarakat dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, di antaranya melalui program TPAKD,
Laku Pandai, dan Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Wimboh mengatakan, pendirian BWM Pondok Pesantren Cipasung ini merupakan bentuk
kontribusi OJK dan industri jasa keuangan dalam menyukseskan program-program pembiayaan
dari pemerintah untuk kegiatan usaha mikro yang telah ada sebelumnya, seperti pembiayaan
Ultra Mikro (UMi), program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), KUR, KUR nelayan,
dan lainnya.
Hingga Juni ini telah berdiri 61 BWM di berbagai daerah dengan kumulatif penerima manfaat
sebanyak 45 ribu lebih nasabah dan total pembiayaan Rp 67,4 miliar. Untuk mengoptimalkan
kemajuan teknologi dalam pelaksanaan program serta pelayanan BWM yang telah diinisiasi OJK
sejak akhir 2017, OJK telah menginisiasi pengembangan ekosistem digital BWM yang mencakup
tiga aspek utama yakni, digitalisasi pembiayaan BWM, digitalisasi operasional BWM, serta
digitalisasi pengembangan usaha nasabah BWM.
Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id).
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positive - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK) Kami harapkan BWM di Ponpes
Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di
sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Apresiasi untuk dukungan OJK yang hadir
dalam mengembangkan komunitas ekonomi di sekitar pesantren
positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi ini kolaborasi yang patut dikembangkan,
OJK bisa menyediakan pembiayaan yang bisa mendukung alumni BLK menjadi wirausahawan

Ringkasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan Surat Izin Bank Wakaf Mikro (BWM) kepada
Pesantren Cipasung. Pendirian BWM di Pondok Pesantren Cipasung ini merupakan bentuk
kontribusi OJK dalam menyukseskan program pembiayaan untuk kegiatan usaha mikro. Ketua
Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, program Bank Wakaf Mikro ini merupakan
platform bagi Pondok Pesantren yang selama ini fokus pada akidah dan dakwah pendidikan,
untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi.

61 BANK WAKAF MIKRO TELAH BERDIRI HINGGA AWAL JUNI 2021
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan Surat Izin Bank Wakaf Mikro (BWM) kepada
Pesantren Cipasung. Pendirian BWM di Pondok Pesantren Cipasung ini merupakan bentuk
kontribusi OJK dalam menyukseskan program pembiayaan untuk kegiatan usaha mikro.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, program Bank Wakaf Mikro ini
merupakan platform bagi Pondok Pesantren yang selama ini fokus pada akidah dan dakwah
pendidikan, untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi.
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Sinergi ini akan dapat menjadi inkubator dalam penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi usaha
mikro masyarakat, melalui dukungan pendanaan dan pendampingan usaha.
"Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesarbesarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah," kata Wimboh, Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Pendirian Bank Wakaf Mikro ini juga mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional
sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan. Termasuk juga memperluas akses keuangan
masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Wimboh mengatakan, pendirian Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Cipasung ini merupakan
bentuk kontribusi OJK dan industri jasa keuangan dalam menyukseskan program-program
pembiayaan dari Pemerintah untuk kegiatan usaha mikro yang telah ada sebelumnya. Misalya
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), KUR,
KUR nelayan, dan lainnya.
Hingga Juni 2021, telah berdiri 61 Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah. Adapun kumulatif
penerima manfaat sebanyak 45 ribu lebih nasabah dan total pembiayaan Rp 67,4 miliar.
Untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi dalam pelaksanaan program dan pelayanan BWM,
sejak akhir 2017, OJK telah menginisiasi pengembangan ekosistem digital BWM.
Setidaknya ada tiga aspek utama yakni, Digitalisasi Pembiayaan BWM, Digitalisasi Operasional
BWM, dan Digitalisasi Pengembangan Usaha Nasabah BWM.
Menanggapi itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menyambut baik pendirian BMW
tersebut. Sebab BMW di Pondok Pesa ini bisa mendukung keberadaan BLK di Ponpes Cipasung.
"Apresiasi untuk dukungan OJK yang hadir dalam mengembangkan komunitas ekonomi di sekitar
pesantren," kata dia.
Dia menilai BWM merupakan program yang memberikan akses pembiayaan yang mudah dan
murah. Selain itu juga sangat tepat disesuaikan dengan tujuan BLK inkubator kewirausahaan.
"Jadi ini kolaborasi yang patut dikembangkan, OJK bisa menyediakan pembiayaan yang bisa
mendukung alumni BLK menjadi wirausahawan," kata dia mengakhiri. Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Khususnya di kalangan komunitas lembaga
keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau
komunitas dan masyarakat sekitarnya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari
kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
sebagai program prioritas pembangunan pertama dari 5 (lima) program prioritas yang telah
ditetapkan

Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) terus bekerja keras untuk
memulihkan sektor ketenagakerjaan Indonesia akibat pandemi Covid-19. Berbagai upaya
dilakukan oleh Kemnaker di bawah kepemimpinan Ida Fauziyah. Salah satu upaya yang diambil
adalah mengembangkan calon tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja.

MENAKER IDA: PEMBANGUNAN BLK KOMUNITAS UPAYA PEMULIHAN SEKTOR
KETENAGAKERJAAN
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) terus bekerja keras untuk
memulihkan sektor ketenagakerjaan Indonesia akibat pandemi Covid-19.
Berbagai upaya dilakukan oleh Kemnaker di bawah kepemimpinan Ida Fauziyah. Salah satu
upaya yang diambil adalah mengembangkan calon tenaga kerja dan memperluas kesempatan
kerja.
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Ida mengatakan, kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas menjadi sangat strategis dalam
mengembangkan kualitas calon tenaga kerja. Makanya, BLK Komunitas menjadi salah satu
program terobosan Pemerintah, "Khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan,
lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja," tutur Ida dalam Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan & Peresmian BLK Komunitas (BLKK) Tahun 2020, di Pondok Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya, Selasa, (8/6/2021).
Pada kesempatan tersebut, Ida juga mengungkapkan urgensi BLK Komunitas sebagai tekad
Kemnaker dalam mendekatkan sarana dan prasarana pelatihan dengan masyarakat di tingkat
basis. Dengan pembangunan BLK Komunitas ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau segala
sudut yang belum terjangkau oleh lembaga pelatihan baik lembaga pelatihan pemerintah
maupun lembaga pelatihan swasta.
"BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan
keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya,"
imbuhnya.
Ida memaparkan, pada tahun 2020, Kemnaker telah membangun sebanyak 1.014 BLK
Komunitas. Sehingga sejak tahun 2017 hingga saat ini jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri
adalah sebanyak 2.127 yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren,
seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.
Dengan asumsi 2 paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, Kemnaker bisa
menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun.
"Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program prioritas pembangunan pertama
dari 5 (lima) program prioritas yang telah ditetapkan." paparnya BLK Komunitas, menurut Ida,
tak hanya memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja, tetapi juga
keterampilan berwirausaha bagi para santri, siswa Lembaga keagamaan dan anggota serikat
buruh, serta komunitas dan masyarakat sekitarnya.
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positive - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK) Kami harapkan BWM di Ponpes
Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di
sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Ringkasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Bank Wakaf Mikro (BWM) telah menyalurkan
pembiayaan mencapai Rp67,4 miliar kepada lebih dari 45.000 nasabah hingga Juni 2021. Saat
ini terdapat 61 BWM di berbagai daerah. Terbaru, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meresmikan
pendirian Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya pada Selasa (8/6/2021).
Peresmian BWM dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai Latihan Kerja di Ponpes Cipasung
yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Ketenagakerjaan RI
Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

BANK WAKAF MIKRO SALURKAN PEMBIAYAAN RP67,4 MILIAR KE 45.000 NASABAH
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Bank Wakaf Mikro (BWM) telah
menyalurkan pembiayaan mencapai Rp67,4 miliar kepada lebih dari 45.000 nasabah hingga Juni
2021. Saat ini terdapat 61 BWM di berbagai daerah.
Terbaru, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro Pondok
Pesantren Cipasung Tasikmalaya pada Selasa (8/6/2021).
Peresmian BWM dilakukan bersamaan dengan peresmian Balai Latihan Kerja di Ponpes Cipasung
yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Ketenagakerjaan RI
Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
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Wimboh mengatakan program BWM ini sekaligus merupakan platform bagi Pondok Pesantren
yang selama ini fokus pada akidah dan dakwah pendidikan, untuk dapat mengoptimalkan
perannya dalam dakwah ekonomi.
Sinergi antara BWM dan BLK di Pondok Pesantren Cipasung ini akan dapat menjadi inkubator
dalam penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi usaha mikro masyarakat, melalui dukungan
pendanaan dan pendampingan usaha.
"Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesarbesarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah," kata Wimboh melalui siaran pers, Selasa (8/6/2021).
Selain pendirian BWM, untuk terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional OJK
senantiasa mendorong literasi dan inklusi serta memperluas akses keuangan masyarakat dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, di antaranya melalui program TPAKD,
Laku Pandai, dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Wimboh mengatakan pendirian BWM Pondok Pesantren Cipasung ini merupakan bentuk
kontribusi OJK dan industri jasa keuangan dalam menyukseskan program-program pembiayaan
dari Pemerintah untuk kegiatan usaha mikro yang telah ada sebelumnya, seperti Pembiayaan
Ultra Mikro (UMi), Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), KUR, KUR Nelayan,
dan lainnya.
Hingga Juni ini telah berdiri 61 BWM di berbagai daerah dengan kumulatif penerima manfaat
sebanyak 45 ribu lebih nasabah dan total pembiayaan Rp67,4 miliar.
Untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi dalam pelaksanaan program serta pelayanan BWM
yang telah diinisiasi OJK sejak akhir 2017, OJK telah menginisiasikan pengembangan ekosistem
digital BWM yang mencakup tiga aspek utama yakni Digitalisasi Pembiayaan BWM, Digitalisasi
Operasional BWM, serta Digitalisasi Pengembangan Usaha Nasabah BWM.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga
keagamaan, dunia industri dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan
BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang
siap kerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan
program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu
mengelola BLK Komunitas dengan baik

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, BLK Komunitas diharapkan dapat
memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar
kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum. "Sinergitas antara pemerintah dengan
lembaga keagamaan, dunia industri dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui program
pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak
pekerja yang siap kerja," ujar Ida di sela peresmian BLK Komunitas di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6).

BLK KOMUNITAS DIHARAPKAN MENCETAK SDM SIAP KERJA
JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, BLK Komunitas diharapkan
dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan
pasar kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.
"Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat
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menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," ujar Ida di sela peresmian
BLK Komunitas di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6).
Karenanya, Kemenaker telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya
operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik," kata
Ida.
Ida menambahkan, Kemnaker mengembangkan program pelatihan vokasi menjadi 23 kejuruan.
Yakni, kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las (Welding); Teknik
Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan; Instalasi Infrastruktur
Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia; Desain Komunikasi
Visual.
Juga kejuruan Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery
Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata
Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan
Industrial.
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neutral - Ma’ruf Amin (Wakil Presiden RI) Dunia saat ini menuntut penguasaan IPTEK serta riset
dan inovasi dalam menentukan kemajuan bangsa

Ringkasan
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas
dalam rangka acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan. Kegiatan itu juga dibarengi
peresmian BLK Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat.
Wapres juga menekankan langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas ini harus link
and match (tersambung dan cocok) dengan industri yang ada. Kiai Ma'ruf mendorong pelatihan
vokasi terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri agar
semakin relevan dengan tujuan pendiriannya.

BLK KOMUNITAS HARUS KOLABORASI DENGAN INDUSTRI DAN AKADEMISI
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas
dalam rangka acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan. Kegiatan itu juga dibarengi
peresmian BLK Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat.
Wapres juga menekankan langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas ini harus link
and match (tersambung dan cocok) dengan industri yang ada. Kiai Ma'ruf mendorong pelatihan
vokasi terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri agar
semakin relevan dengan tujuan pendiriannya.
Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga perlu mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha
dan membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka
pengangguran dan memulihkan perekonomian yang berbasis tenaga kerja produktif.
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Juga agar lulusan BLK Komunitas mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan dunia
saat ini. "Dunia saat ini menuntut penguasaan IPTEK serta riset dan inovasi dalam menentukan
kemajuan bangsa," kata Kiai Ma'ruf saat peresmian BLK Komunitas di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6).
Wapres juga menilai BLK Komunitas perlu berkolaborasi dengan kalangan akademisi serta
pengusaha agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Kolaborasi semacam
itu penting guna mengantisipasi perkembangan dunia ketenagakerjaan saat ini. Terutama dalam
menghadapi era disrupsi yang telah menghilangkan beragam profesi pekerjaan yang biasa
dilakukan oleh manusia digantikan oleh kecerdasan buatan.
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah
strategis yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan
di masa depan yang diisi oleh teknologi digital
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi big data, artificial intelligent, internet of
things

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, fokus pemerintahan sekarang adalah menciptakan
sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk bersaing di masa depan yang mampu beradaptasi
dengan teknologi digital. Hal ini disampaikannya di acara Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).

MA'RUF AMIN: TANTANGAN NYATA ADALAH MENYIAPKAN SDM YANG PAHAM
TEKNOLOGI DIGITAL
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, fokus pemerintahan sekarang adalah menciptakan
sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk bersaing di masa depan yang mampu beradaptasi
dengan teknologi digital.
Hal ini disampaikannya di acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian
BLK Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6/2021).
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Dia menuturkan, upaya pemerintah tersebut adalah memperkuat pelatihan vokasi melalui
program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah strategis yang harus kita lakukan dalam
menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi
digital," kata Ma'ruf Amin.
Menurutnya, persaingan dunia saat ini membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi.
Karena itu, dia mendorong BLK dapat dijadikan fondasi penting untuk bersaing termasuk
persaingan di sektor ketenagakerjaan.
"Langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu
menghadapi big data, artificial intelligent, internet of things," kata Ma'ruf Amin.
BLK Komunitas Sejak 2017
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun
2017. Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak
SDM unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan
Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, dan
pasraman dan Lembaga keagamaan non pemerintah serta komunitas serikat pekerja/serikat
buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Kemudian di tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK
Komunitas, sehingga sampai dengan akhir tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia.
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positive - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK) Kami harapkan BWM di Ponpes
Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di
sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Apresiasi untuk dukungan OJK yang hadir
dalam mengembangkan komunitas ekonomi di sekitar pesantren
positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi ini kolaborasi yang patut dikembangkan,
OJK bisa menyediakan pembiayaan yang bisa mendukung alumni BLK menjadi wirausahawan

Ringkasan
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Peresmian ini ditandai dengan penyerahan Surat Izin BWF
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Pesantren Cipasung. Ketua Dewan Komisioner OJK,
Wimboh Santoso mengatakan program BWM ini sekaligus merupakan platform bagi Pondok
Pesantren yang selama ini fokus pada akidah dan dakwah pendidikan, untuk dapat
mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi. Sinergi ini akan dapat menjadi inkubator
dalam penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi usaha mikro masyarakat, melalui dukungan
pendanaan dan pendampingan usaha.

LEWAT BADAN WAKAF MIKRO DI PESANTREN, SANTRI BELAJAR DAKWAH
EKONOMI
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Peresmian ini ditandai dengan penyerahan Surat Izin BWF
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Pesantren Cipasung.
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Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan program BWM ini sekaligus
merupakan platform bagi Pondok Pesantren yang selama ini fokus pada akidah dan dakwah
pendidikan, untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi. Sinergi ini akan
dapat menjadi inkubator dalam penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi usaha mikro
masyarakat, melalui dukungan pendanaan dan pendampingan usaha.
"Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesarbesarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah," kata Wimboh, Jakarta, Selasa (8/6).
Selain pendirian BWM, untuk terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional OJK
akan mendorong literasi dan inklusi keuangan. Termasuk juga memperluas akses keuangan
masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Caranya melalui
program TPAKD, Laku Pandai, dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Wimboh Santoso mengatakan pendirian BWM Pondok Pesantren Cipasung ini merupakan bentuk
kontribusi OJK dan industri jasa keuangan dalam menyukseskan program-program pembiayaan
dari Pemerintah untuk kegiatan usaha mikro yang telah ada sebelumnya. Misalya Pembiayaan
Ultra Mikro (UMi), Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), KUR, KUR nelayan,
dan lainnya.
Hingga Juni 2021, telah berdiri 61 BWM di berbagai daerah. Adapun kumulatif penerima manfaat
sebanyak 45 ribu lebih nasabah dan total pembiayaan Rp 67,4 miliar.
Untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi dalam pelaksanaan program dan pelayanan BWM,
sejak akhir 2017, OJK telah menginisiasi pengembangan ekosistem digital BWM. Setidaknya ada
tiga aspek utama yakni, Digitalisasi Pembiayaan BWM, Digitalisasi Operasional BWM, dan
Digitalisasi Pengembangan Usaha Nasabah BWM.
Menanggapi itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menyambut baik pendirian BMW
tersebut. Sebab BMW di Pondok Pesa ini bisa mendukung keberadaan BLK di Ponpes Cipasung.
"Apresiasi untuk dukungan OJK yang hadir dalam mengembangkan komunitas ekonomi di sekitar
pesantren," kata dia.
Dia menilai BWM merupakan program yang memberikan akses pembiayaan yang mudah dan
murah. Selain itu juga sangat tepat disesuaikan dengan tujuan BLK inkubator kewirausahaan.
"Jadi ini kolaborasi yang patut dikembangkan, OJK bisa menyediakan pembiayaan yang bisa
mendukung alumni BLK menjadi wirausahawan," tandasnya.

189

Judul

Wapres Ma'ruf Amin meresmikan bank wakaf mikro Ponpes Cipasung

Nama Media
Newstrend

kontan.co.id
BLK Komunitas
https://keuangan.kontan.co.id/news/wapres-maruf-amin-meresmikanbank-wakaf-mikro-ponpes-cipasung

Halaman/URL
Jurnalis

Amanda Christabel

Tanggal

2021-06-08 13:23:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Ditjen Binalattas

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
neutral - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK) Program BWM juga menjadi wadah
ponpes yang selama ini berfokus pada akidah dan dakwah pendidikan, juga dapat
mengoptimalkan peran dalam dakwah ekonomi

Ringkasan
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6). Peresmian ini ditandai dengan penyerahan
Surat Izin BWF dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Pesantren Cipasung. Dalam
kesempatan tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf berharap dengan telah diterbitkannya surat izin
tersebut, BWM di Pesantren Cipasung dapat segera beroperasi, mewujudkan ekosistem ekonomi
dan keuangan syariah di pesantren sekaligus mendorong peran pemberdayaan sosial ekonomi
bagi masyarakat sekitar.

WAPRES MA'RUF AMIN MERESMIKAN BANK WAKAF MIKRO PONPES CIPASUNG
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Balai Latihan Kerja (BLK)
Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa (8/6). Hadir dalam kesempatan tersebut
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa
(8/6). BWM merupakan upaya pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong
usaha mikro syariah dan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.
Ma'ruf berharap keberadaan BWM di Ponpes Cipasung dapat membangun ekosistem ekonomi
syariah dan mewujudkan peran sosial ekonomi kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren.
Sementara, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pendirian BWM Pondok
Pesantren Cipasung merupakan bentuk kontribusi OJK dan industri jasa keuangan dalam
menjalankan program-program pembiayaan dari pemerintah untuk kegiatan usaha mikro yang
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telah ada sebelumnya, seperti pembiayaan ultra mikro (UMi), program membina ekonomi
keluarga sejahtera (Mekaar), KUR, KUR nelayan, dan lainnya.
"Program BWM juga menjadi wadah ponpes yang selama ini berfokus pada akidah dan dakwah
pendidikan, juga dapat mengoptimalkan peran dalam dakwah ekonomi," kata Wimboh dalam
keterangan tertulis, Selasa (8/6).
Hingga Juni 2021, tercatat ada 61 BWM di beberapa daerah dengan kumulatif penerima manfaat
sebanyak 45.000 lebih nasabah, dan total pembiayaan sebesar Rp 67,4 miliar. OJK berinisiasi
dengan aspek digitalisasi pembiayaan BWM, digitalisasi operasional BWM, dan digitalisasi
pengembangan usaha nasabah BWM untuk ekosistem digital BWM.
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positive - KH Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkahlangkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligent,
internet of things
positive - KH Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian
Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara keseluruhan
pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK
Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
neutral - KH Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini,
peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan
program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu
mengelola BLK Komunitas dengan baik
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga
keagamaan, dunia industri, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan
BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang
siap kerja

Ringkasan
1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas baru saja diresmikan oleh Wakil Presiden (Wapres)
KH Ma'ruf Amin dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Hal ini bentuk komitmen
penciptaan SDM kompeten menjadi program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden
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Joko Widodo. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan program prioritas tersebut,
pemerintah terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program BLK Komunitas. Dalam acara
Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020 di
Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6),
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat.

1.014 BLK KOMUNITAS DIRESMIKAN, WAPRES: TANTANGAN NYATA MENYIAPKAN
SDM DI MASA DEPAN
1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas baru saja diresmikan oleh Wakil Presiden (Wapres)
KH Ma'ruf Amin dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Hal ini bentuk komitmen
penciptaan SDM kompeten menjadi program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden
Joko Widodo.
Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan program prioritas tersebut, pemerintah terus
memperkuat pelatihan vokasi melalui program BLK Komunitas. Dalam acara Rembuk Nasional
Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren
Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6), Wakil Presiden KH
Ma'ruf Amin mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat.
Oleh karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk
bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things," kata Ma'ruf.
Salah satu upaya penyiapan SDM tersebut, kata dia, pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya adalah
mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan
memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan
Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha,
pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia.
"Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK
Komunitas, sehingga secara keseluruhan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah
berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," ucap
Ma'ruf.
Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Ma'ruf
mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar
kerja dan dunia industri (link and match).
Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan
membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran
dan memulihkan perekonomian nasional.
"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan
berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," jelasnya.
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Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan
adanya BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau
keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum.
Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya
operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, " kata
Ida.
Ida menambahkan, saat Kemnaker juga telah mengembangkan program pelatihan vokasi di BLK
Komunitas menjadi 23 kejuruan yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi);
Teknik Las (Welding); Teknik Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik
Perkapalan; Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika;
Multimedia; Desain Komunikasi Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan
Hasil Perikanan (Fishery Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik;
Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional;
Seni Kuliner; dan Hubungan Industrial.
"Sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri, dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat
menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," pungkasnya.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun
untuk setiap BLK Komunitas, maka kita bisa menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih
68 ribu pencari kerja per tahun
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkahlangkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligence,
internet of things

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa keberadaan Balai Latihan
Kerja (BLK) Komunitas dapat menambah kapasitas pelatihan bagi pencari kerja sampai 68.000
orang per tahun. "Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas,
maka kita bisa menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun,"
katanya dalam acara peresmian 1.014 BLK Komunitas di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, yang
disiarkan via daring.

MENAKER: BLK KOMUNITAS TAMBAH KAPASITAS LATIH 68 RIBU ORANG PER
TAHUN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa keberadaan Balai Latihan
Kerja (BLK) Komunitas dapat menambah kapasitas pelatihan bagi pencari kerja sampai 68.000
orang per tahun.
"Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, maka kita bisa
menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun," katanya dalam
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acara peresmian 1.014 BLK Komunitas di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, yang disiarkan via
daring.
Ida mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sejak 2017 telah membantu membentuk
2.127 BLK Komunitas yang tersebar di berbagai lembaga keagamaan dan serikat pekerja.
Pembentukan BLK Komunitas, menurut dia, merupakan bagian dari program terobosan
pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi serta mendekatkan fasilitas pelatihan kerja
ke masyarakat.
Ida mengemukakan, melalui BLK Komunitas pemerintah ingin menjangkau mereka yang belum
terjangkau oleh lembaga pelatihan milik pemerintah maupun swasta.
Dalam acara peresmian BLK Komunitas, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa
kecepatan, ketepatan, dan efisiensi merupakan fondasi penting dalam membangun daya saing
di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, internet of things," katanya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker juga menyiapkan program untuk
melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK
Komunitas dengan baik
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga
keagamaan, dunia industri, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan
BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang
siap kerja
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tahun ini kerjasama itu kami perluas
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini dapat disinergikan dengan upaya kami
untuk menjadikan BLK Komunitas sebagai inkubator kewirausahaan

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker baru saja meresmikan 1.014 BLK Komunitas di Pondok
Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan, Kemnaker juga telah mengembangkan
program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi 23 kejuruan.

BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS KINI PUNYA 23 KEJURUAN
Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker baru saja meresmikan 1.014 BLK Komunitas di Pondok
Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan, Kemnaker juga telah mengembangkan
program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi 23 kejuruan.
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Ida mengatakan, kehadiran BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan
teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan
masyarakat.
Pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya operasional, serta
bantuan program paket pelatihan vokasi.
"Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK
Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, " kata Menaker Ida
dalam sambutannya.
Ke23 kejuruan tersebut adalah kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik
Las (Welding); Teknik Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan;
Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia;
Desain Komunikasi Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri).
Kemudian, Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan
Tangan); Teknik Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan;
Kesehatan Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan Industrial.
Ida mengatakan dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi sebanyak mungkin dari berbagai pihak
agar BLK yang telah terbangun dapat berperan maksimal dalam meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia Indonesia.
Sejak tahun lalu, pihaknya di Kemnaker menggandeng berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam
pengembangan dan pendampingan BLK komunitas, baik industri, perbankan, perguruan tinggi
dan NGO.
"Sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri, dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat
menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," ujar Menaker Ida.
Ida berujar sejak tahun lalu Kemnaker telah bekerjasama dengan USAID, Sampoerna
Foundation, Universitas IPB dan lembaga lainnya dalam mengembangkan dan mendampingi BLK
Komunitas.
"Tahun ini kerjasama itu kami perluas," kata Ida.
Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, di antaranya
adalah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), PT Telkom Tbk, PT Martina Berto (Martha Tilaar),
Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, PT Panasonic Manufacturing Indonesia, PT Bank Syariah
Indonesia (BSI), Himpunan Kawasan Industri (HKI), Perhimpuan Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI), dan PT Pergadaian (Persero).
Kemnaker juga melakukan kerja sama dengan OJK untuk membantu pesantren dengan
mendirikan Bank Wakaf Mikro. Ida mengatakan, program-program itu yang diarahkan untuk
memberikan akses pembiayaan yang murah dan mudah.
"Ini dapat disinergikan dengan upaya kami untuk menjadikan BLK Komunitas sebagai inkubator
kewirausahaan," kata dia.
Peresmian BLK Komunitas di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya diikuti perwakilan lembaga penerima
bantuan sebanyak 50 orang secara luring dan 964 orang secara daring melalui video conference.
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negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Gelombang 17 akan
ditutup hari ini (Senin) pukul 23.59 WIB
neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Saya check dulu ya

Ringkasan
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 yang dimulai pada Sabtu (5/6/2021) telah ditutup
Senin (7/6/2021) malam. Hal itu sebagaimana diungkapkan Head of Communication Manajemen
Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu, melalui rilis yang diterima Kompas.com, Senin
(7/6/2021). "Gelombang 17 akan ditutup hari ini (Senin) pukul 23.59 WIB," kata dia.

MENANTI PENGUMUMAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 17, INI CARA CEK
PESERTA YANG LOLOS
Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 yang dimulai pada Sabtu (5/6/2021) telah ditutup
Senin (7/6/2021) malam. Hal itu sebagaimana diungkapkan Head of Communication Manajemen
Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu, melalui rilis yang diterima Kompas.com, Senin
(7/6/2021). "Gelombang 17 akan ditutup hari ini (Senin) pukul 23.59 WIB," kata dia.
Waktu pendaftaran kali ini memang relatif lebih singkat dibandingkan pendaftaran gelombanggelombang sebelumnya. Adapun alasannya, kata Louisa, dikarenakan kuota peserta yang lebih
sedikit, yakni hanya 44.000 peserta.
Lalu kapan pengumumannya? Terima kasih telah membaca Kompas.com. Dapatkan informasi,
inspirasi dan insight di email kamu.
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Daftarkan email Saat dikonfirmasi ulang, Loisa belum bisa memastikan kapan Prakerja
Gelombang 17 akan diumumkan.
"Saya check dulu ya," ujarnya singkat ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (8/6/2021).
Kendati belum diketahui kapan Kartu Prakerja gelombang 17 akan diumumkan, ada baiknya
untuk terlebih dahulu mengetahui cara mengecek kelolosannya.
Berdasarkan informasi resmi, terdapat dua cara mengecek kelolosan Prakerja, yaitu melalui SMS
atau memantau lewat dashboard .
1. SMS Peserta yang dinyatakan lolos seleksi Kartu Prakerja, akan mendapatkan notifikasi melalui
SMS.
Pemberitahuan ini akan disampaikan ke nomor telepon yang sebelumnya didaftarkan saat
pembuatan akun.
Oleh karena itu, pastikan nomor telepon yang dimasukkan saat mendaftarkan akun telah benar
dan masih aktif.
2. Dashboard Peserta yang mendaftarkan diri mengikuti seleksi Prakerja, juga dapat melakukan
pengecekan status kelolosan melalui laman resmi www.
prakerja .go.id. Anda perlu login ke akun Prakerja terlebih dahulu, kemudian cek nomor Kartu
Prakerja dan status saldo pada dashboard akun.
Jika lolos, akan muncul keterangan berikut.
" Dana insentif kamu diberikan setelah penyelesaian pelatihan, bila belum ada dana yang
ditransfer 7x24 jam Hubungi CS ".
Akan tetapi, jika tidak lolos, akan ada keterangan "Kamu Belum Berhasil" di dashboard akun.
Melalui akun resmi Instagram Prakerja, @ prakerja.go.id, peserta lolos yang mendapatkan nomor
Prakerja diminta untuk menjaga kerahasiaannya.
Berikut ini langkah mengikuti pelatihan dengan Kartu Prakerja: 1. Cek dashboard akun Prakerja
untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia 2. Bandingkan pelatihan di Bukalapak, Mau
Belajar Apa, Pintaria, Pijar Mahir, Sisnaker, Sekolahmu, atau Tokopedia 3. Anda harus menonton
video tentang Kartu Prakerja yang ada di dashboard sebelum membeli pelatihan pertama 4. Pilih
pelatihan sesuai kebutuhanmu 5. Beli pelatihan dan bayar dengan Nomor Kartu Prakerja 6. Batas
waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima SMS pengumuman. Bila lewat dari
waktu tersebut, maka kepesertaan akan dicabut.
Setelah penerima Prakerja menyelesaikan pelatihan, selanjutnya akan muncul sertifikat di
dashboard.
Penerima akan mendapatkan insentif yang diberikan terdiri dari dua jenis, yaitu: Insentif biaya
mencari kerja diberikan setelah sertifikat muncul, memberikan ulasan terhadap lembaga
pelatihan, memberikan penilaian kepada lembaga pelatihan di platform digital, dan pastikan
berhasil menyambungkan nomor rekening bank atau e-wallet di akun situs www.prakerja.go.id.
Sementara itu, insentif pengisian survei evaluasi akan diterima jika penerima Kartu Prakerja telah
mengisi survei di akun www.prakerja.go.id . /Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 3 Penyebab
Gagalnya Pencairan Insentif Kartu Prakerja.
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positive - Ma’ruf Amin (Wakil Presiden RI) Kami menyampaikan apresiasi peran OJK dalam
mendorong pengembangan BWM di pesantren-pesantren di banyak daerah. BWM sangat
berperan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum mendapatkan
akses keuangan formal. Keberadaan BWM ini diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah
dalam mengentaskan kemiskinan
positive - Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK) Kami harapkan BWM di Ponpes
Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di
sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BWM adalah program yang memberikan akses
pembiayaan yang mudah dan murah yang sangat tepat disesuaikan dengan tujuan BLK inkubator
kewirausahaan ini. Jadi ini kolaborasi yang patut dikembangkan, OJK bisa menyediakan
pembiayaan yang bisa mendukung alumni BLK menjadi wirausahawan

Ringkasan
WAKIL Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok
Pesantren Cipasung Tasikmalaya sebagai upaya pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) mendorong pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar
pesantren. Wapres dalam sambutannya mengharapkan keberadaan BWM di Ponpes Cipasung
bisa mewujudkan ekosistem ekonomi syariah dan mewujudkan peran sosial ekonomi pondok
pesantren ke masyarakat sekitar.

WAPRES RESMIKAN BANK WAKAF MIKRO DI TASIKMALAYA
WAKIL Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok
Pesantren Cipasung Tasikmalaya sebagai upaya pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan
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(OJK) mendorong pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar
pesantren.
Wapres dalam sambutannya mengharapkan keberadaan BWM di Ponpes Cipasung bisa
mewujudkan ekosistem ekonomi syariah dan mewujudkan peran sosial ekonomi pondok
pesantren ke masyarakat sekitar.
"Kami menyampaikan apresiasi peran OJK dalam mendorong pengembangan BWM di pesantrenpesantren di banyak daerah. BWM sangat berperan untuk menyediakan akses permodalan bagi
masyarakat kecil yang belum mendapatkan akses keuangan formal. Keberadaan BWM ini
diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan," kata
Wapres, melalui keterangan yang diterima, Selasa (8/6).
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan program BWM ini sekaligus
merupakan platform bagi pondok pesantren yang selama ini fokus pada akidah dan dakwah
pendidikan, untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi.
Sinergi antara BWM dan Balai Latihan Kerja (BLK) di Pondok Pesantren Cipasung ini akan dapat
menjadi inkubator dalam penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi usaha mikro masyarakat,
melalui dukungan pendanaan dan pendampingan usaha.
"Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesarbesarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah," kata Wimboh.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menyambut baik pendirian BWM ini yang bisa
mendukung keberadaan BLK di Ponpes Cipasung. Dia mengapresiasi dukungan OJK yang hadir
dalam mengembangkan komunitas ekonomi di sekitar pesantren.
"BWM adalah program yang memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah yang sangat
tepat disesuaikan dengan tujuan BLK inkubator kewirausahaan ini. Jadi ini kolaborasi yang patut
dikembangkan, OJK bisa menyediakan pembiayaan yang bisa mendukung alumni BLK menjadi
wirausahawan," kata Ida.
Selain pendirian BWM, untuk terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional OJK
senantiasa mendorong literasi dan inklusi serta memperluas akses keuangan masyarakat dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, diantaranya melalui program TPAKD,
Laku Pandai, dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Hingga Juni ini telah berdiri 61 BWM di berbagai daerah dengan kumulatif penerima manfaat
sebanyak 45 ribu lebih nasabah dan total pembiayaan Rp67,4 miliar. (OL-6).
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui BLK Komunitas kami juga
mempersiapkan SDM untuk mendukung pengembangan pariwisata di lima destinasi
superprioritas
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ke depan kami juga sedang mempersiapkan
BLK Komunitas untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil yang dapat dikirim keluar negeri
untuk menduduki jabatan-jabatan formal
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta
pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas akan turut mempersiapkan SDM untuk destinasi wisata superprioritas serta
mempersiapkan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor formal. "Melalui BLK Komunitas kami
juga mempersiapkan SDM untuk mendukung pengembangan pariwisata di lima destinasi
superprioritas," kata Menaker Ida dalam acara peresmian 1.014 BLK Komunitas di Tasikmalaya,
Jawa Barat, dipantau dari Jakarta, Selasa.

BLK KOMUNITAS AKAN SIAPKAN PMI TERAMPIL UNTUK SEKTOR FORMAL
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas akan turut mempersiapkan SDM untuk destinasi wisata superprioritas serta
mempersiapkan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor formal.
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"Melalui BLK Komunitas kami juga mempersiapkan SDM untuk mendukung pengembangan
pariwisata di lima destinasi superprioritas," kata Menaker Ida dalam acara peresmian 1.014 BLK
Komunitas di Tasikmalaya, Jawa Barat, dipantau dari Jakarta, Selasa.
Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah berpartisipasi dalam membangun BLK Komunitas
di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang pada tahun ini. Hal
itu dilakukan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang dapat mendukung sektor pariwisata di
daerah masing-masing.
Selain itu untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,
Kementerian Ketenagakerjaan juga telah membantu pembangunan BLK Komunitas di daerah
tersebut. Dengan pada 2021 rencananya membangun 25 BLK Komunitas di Papua dan Papua
Barat.
Tidak hanya itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga mempersiapkan BLK Komunitas sebagai
lembaga pelatihan bagi calon-calon pekerja migran Indonesia, khususnya yang berada di daerahdaerah kantong sumber tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Ke depan kami juga sedang mempersiapkan BLK Komunitas untuk mempersiapkan tenaga kerja
terampil yang dapat dikirim keluar negeri untuk menduduki jabatan-jabatan formal," kata Ida.
Hal itu perlu dilakukan mengingat selama ini porsi pekerja asal Indonesia yang bekerja di luar
negeri masih didominasi oleh sektor informal.
Karena, tegas Ida, pihaknya bertekad dengan dukungan dari BLK Komunitas akan dapat
memperbesar porsi pekerja Indonesia yang bekerja di sektor formal di luar negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan
agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya maka kejuruan
pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri.
"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan
berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," demikian Wapres Ma'ruf.
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkahlangkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligent,
internet of things

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh
karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing,
termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.

TANTANGAN SDM DI ERA DIGITAL, KECERDASAN BUATAN HINGGA BIG DATA
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh
karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing,
termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things," kata Ma'ruf di Pondok
Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021) Salah
satu upaya penyiapan SDM tersebut, kata dia, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya adalah mendekatkan akses
pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal
keterampilan dan kompetensi kerja.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan
Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha,
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pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia.
Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Ma'ruf
mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar
kerja dan dunia industri (link and match).
Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan
membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran
dan memulihkan perekonomian nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan
adanya BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau
keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum.
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin
kompleks
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan menjadi semakin berat dengan
perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi
beragam sektor kehidupan termasuk industri dan ketenagakerjaan
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal,
Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN,
swasta, Perguruan Tinggi dan lembaga riset, organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga
keagamaan seperti pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah

Ringkasan
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, permasalahan ketenagakerjaan di indonesia
semakin banyak. terutama di tengah serangkaian upaya pemulihan berbagai sektor yang
terdampak pandemi Covid-19. "Persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks,"
katanya pada Acara Rembug Nasional Vokasi dan Kewirausahaan dan Peresmian Penggunaan
BLK Komunitas Tahun 2020 Se-Indonesia, serta Peresmian Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok
Pesantren Cipasung,Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).

MASALAH TENAGA KERJA DI INDONESIA: PENGANGGURAN TINGGI DAN
PRODUKTIVITAS RENDAH
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, permasalahan ketenagakerjaan di indonesia
semakin banyak. terutama di tengah serangkaian upaya pemulihan berbagai sektor yang
terdampak pandemi Covid-19.
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"Persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks," katanya pada Acara Rembug
Nasional Vokasi dan Kewirausahaan dan Peresmian Penggunaan BLK Komunitas Tahun 2020 SeIndonesia, serta Peresmian Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren
Cipasung,Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).
Wapres mengatakan, angka pengangguran masih relatif tinggi, sementara daya saing atau
produktivitas tenaga kerja juga masih rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari
2021 menunjukkan bahwa terdapat 19,1 juta tenaga kerja yang terdampak pandemi.
Persoalan tersebut ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung
terus meningkat setiap tahun, serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai,
atau pernah mengikuti pelatihan kerja sehingga menyebabkan terjadinya mismatched skill .
"Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi
digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan
ketenagakerjaan," jelasnya.
Oleh karenanya, afirmasi kebijakan Pemerintah yang melibatkan beragam pemangku
kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut.
Tujuannya agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis dan berperan di era persaingan global
yang ketat ini.
Program Prioritas
Pemerintah telah menetapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program
prioritas yang paling utama, karena faktor kualitas SDM menjadi kunci untuk memenangkan
persaingan global. Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu negara
terhadap negara-negara lainnya, baik dari sisi daya tarik investasi maupun produk yang
dihasilkan.
Ketua Dewan Perimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini melanjutkan, masih relatif
tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing antara lain disebabkan oleh
ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya. Untuk itu
diperlukan konsep dan langkah perbaikan yang cepat, tepat, dan efisien sebagai fondasi yang
penting untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini.
"Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal, Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,
diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, Perguruan Tinggi dan lembaga riset,
organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga keagamaan seperti pondok pesantren yang
tersebar di berbagai pelosok daerah," jelasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com.
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positive - Ma’ruf Amin (Wakil Presiden) Langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas
ini tentu saja harus disesuaikan atau bersifat link and match dengan industri yang ada di sekitar
BLK Komunitas
positive - Ma’ruf Amin (Wakil Presiden) Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka
pengangguran dan memulihkan perekonomian yang berbasis tenaga kerja produktif
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sinergitas antara pemerintah dan lembaga
keagamaan, dunia industri dan serikat pekerja/serikat buruh melalui program pembangunan BLK
Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap
kerja

Ringkasan
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong program-program pelatihan vokasi yang diberikan di
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja,
sehingga dapat memulihkan perekonomian nasional berbasis tenaga kerja produktif. "Langkah
dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas ini tentu saja harus disesuaikan atau bersifat link
and match dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas," kata Wapres saat meresmikan
BLK Komunitas Tahun 2021 di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa.

WAPRES MA'RUF DORONG PROGRAM BLK KOMUNITAS SESUAI KEBUTUHAN
INDUSTRI
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong program-program pelatihan vokasi yang diberikan di
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja,
sehingga dapat memulihkan perekonomian nasional berbasis tenaga kerja produktif.
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"Langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas ini tentu saja harus disesuaikan atau
bersifat link and match dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas," kata Wapres saat
meresmikan BLK Komunitas Tahun 2021 di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat,
Selasa.
Sebanyak 23 jenis kejuruan atau pelatihan vokasi yang diberikan di BLK Komunitas, lanjut
Wapres, harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan mendorong minat masyarakat
untuk berwirausaha.
"Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian
yang berbasis tenaga kerja produktif," tukasnya.
Dengan mendapatkan pengalaman pelatihan vokasi di BLK Komunitas, maysarakat diharapkan
mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan dunia usaha melalui penguasaan IPTEK,
riset dan inovasi.
Wapres menjelaskan tantangan yang dihadapi para pengurus BLK Komunitas saat ini antara lain
memberikan langkah strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul dalam
menghadapi persaingan global.
Sejak 2017 hingga saat ini, Pemerintah telah membentuk 2.127 BLK Komunitas yang didirikan di
pondok pesantren, seminar, dhammasekha, pasraman, komunitas serikat pekerja/serikat buruh
(SP/SB) di berbagai daerah.
BLK Komunitas tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan vokasi bagi anggota lembaga
pendidikan keagamaan non-pemerintah serta komunitas terkait, agar memiliki keahlian untuk
bekerja.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan BLK Komunitas memberikan
bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi
komunitas, pekerja dan masyarakat umum.
"Sinergitas antara pemerintah dan lembaga keagamaan, dunia industri dan serikat
pekerja/serikat buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat
menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," ujar Ida.
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkahlangkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligent,
internet of things
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini,
peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan
program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu
mengelola BLK Komunitas dengan baik

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) di Pondok Pesantren
Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021). Dalam
kesempatakan tersebut, Ma'ruf Amin mengungkapkan, BLK merupakan salah satu upaya
pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan SDM yang siap bersaing.

DORONG SDM BERDAYA SAING, MA'RUF AMIN RESMIKAN 1.014 BLK KOMUNITAS
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) di Pondok Pesantren
Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).
Dalam kesempatakan tersebut, Ma'ruf Amin mengungkapkan, BLK merupakan salah satu upaya
pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan SDM yang siap bersaing.
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Apalagi saat ini, dengan kondisi persaingan yang semakin ketat, maka kecepatan, ketepatan,
dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing, termasuk persaingan di sektor
ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things," kata Ma'ruf Amin,
melalui siaran pers, Selasa (8/6/2021).
Ma'ruf Amin juga berharap, persemian BLK ini diharapkan dapat mendekatkan akses pelatihan
vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan
kompetensi kerja.
Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Ma'ruf
mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar
kerja dan dunia industri ( link and match ) Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk
berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru.
Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian
nasional.
"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan
berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," jelas dia.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, dengan adanya BLK
Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum.
Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya
operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik," kata
Ida.
Ida menambahkan, saat ini Kemnaker juga telah mengembangkan program pelatihan vokasi di
BLK Komunitas menjadi 23 kejuruan yakni kejuruan Teknik Otomotif, Teknik Pendingin
(Refrigerasi), Teknik Las (Welding), Teknik Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking),
Teknik Perkapalan, dan Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi.
Kemudian, program pelatihan vokasi Elektronika, Teknik Informatika, Robotika, Multimedia,
Desain Komunikasi Visual, Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri), Pengolahan Hasil
Perikanan (Fishery Industry), Kesenian, Seni Kriya (Kerajinan Tangan), Teknik Batik, Desain
Mode dan Tekstil (Tata Busana), Tata Rias; Bahasa, Perhotelan, Kesehatan Tradisional, Seni
Kuliner, dan Hubungan Industrial.

212

Judul

Menaker: BLK Komunitas akan siapkan PMI terampil untuk sektor
formal

Nama Media

antaranews.com

Newstrend
Halaman/URL

BLK Komunitas
https://www.antaranews.com/berita/2198710/menaker-blk-komunitasakan-siapkan-pmi-terampil-untuk-sektor-formal

Jurnalis

Prisca Triferna Violleta

Tanggal

2021-06-08 12:43:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui BLK Komunitas kami juga
mempersiapkan SDM untuk mendukung pengembangan pariwisata di lima destinasi
superprioritas
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ke depan kami juga sedang mempersiapkan
BLK Komunitas untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil yang dapat dikirim keluar negeri
untuk menduduki jabatan-jabatan formal
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta
pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas akan turut mempersiapkan SDM untuk destinasi wisata superprioritas serta
mempersiapkan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor formal. "Melalui BLK Komunitas kami
juga mempersiapkan SDM untuk mendukung pengembangan pariwisata di lima destinasi
superprioritas," kata Menaker Ida dalam acara peresmian 1.014 BLK Komunitas di Tasikmalaya,
Jawa Barat, dipantau dari Jakarta, Selasa.

MENAKER: BLK KOMUNITAS AKAN SIAPKAN PMI TERAMPIL UNTUK SEKTOR
FORMAL
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas akan turut mempersiapkan SDM untuk destinasi wisata superprioritas serta
mempersiapkan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor formal.
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"Melalui BLK Komunitas kami juga mempersiapkan SDM untuk mendukung pengembangan
pariwisata di lima destinasi superprioritas," kata Menaker Ida dalam acara peresmian 1.014 BLK
Komunitas di Tasikmalaya, Jawa Barat, dipantau dari Jakarta, Selasa.
Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah berpartisipasi dalam membangun BLK Komunitas
di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang pada tahun ini. Hal
itu dilakukan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang dapat mendukung sektor pariwisata di
daerah masing-masing.
Selain itu untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,
Kementerian Ketenagakerjaan juga telah membantu pembangunan BLK Komunitas di daerah
tersebut. Dengan pada 2021 rencananya membangun 25 BLK Komunitas di Papua dan Papua
Barat.
Tidak hanya itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga mempersiapkan BLK Komunitas sebagai
lembaga pelatihan bagi calon-calon pekerja migran Indonesia, khususnya yang berada di daerahdaerah kantong sumber tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Ke depan kami juga sedang mempersiapkan BLK Komunitas untuk mempersiapkan tenaga kerja
terampil yang dapat dikirim keluar negeri untuk menduduki jabatan-jabatan formal," kata Ida.
Hal itu perlu dilakukan mengingat selama ini porsi pekerja asal Indonesia yang bekerja di luar
negeri masih didominasi oleh sektor informal.
Karena, tegas Ida, pihaknya bertekad dengan dukungan dari BLK Komunitas akan dapat
memperbesar porsi pekerja Indonesia yang bekerja di sektor formal di luar negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan
agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya maka kejuruan
pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri.
"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan
berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," demikian Wapres Ma'ruf.
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neutral - Maruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan menjadi semakin berat dengan
perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi
beragam sektor kehidupan termasuk industri dan ketenagakerjaan
negative - Maruf Amin (Wakil Presiden RI) Masih relatif tingginya angka pengangguran dan
rendahnya daya saing antara lain disebabkan oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap
perubahan dan disrupsi yang mengikutinya
neutral - Maruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan nyata yang dihadapi dalam melaksanakan
langkah-langkah strategis untuk menyiapkan SDM yang mampu bersaing secara global adalah
kemampuan di bidang teknologi digital seperti big data, artificial intelligence (AI) dan internet of
things (IOT)
neutral - Maruf Amin (Wakil Presiden RI) Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal,
Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN,
swasta, perguruan tinggi dan lembaga riset, organisasi kemasyarakatan. Termasuk lembaga
keagamaan seperti pondok-pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah

Ringkasan
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menyebutkan bahwa angka pengangguran di Indonesia
saat ini masih relatif tinggi. Tak hanya itu, persoalan tenaga kerja pun kini semakin kompleks.

HADAPI DISRUPSI, WAPRES MINTA DAYA SAING TENAGA KERJA DITINGKATKAN
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menyebutkan bahwa angka pengangguran di
Indonesia saat ini masih relatif tinggi. Tak hanya itu, persoalan tenaga kerja pun kini semakin
kompleks.
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Di sisi lain, Wapres menilai daya saing atau produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih
rendah. Hal itu diperparah dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus
meningkat setiap tahunnya. Sementara, penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai masih
minim.
"Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi
digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan
ketenagakerjaan," ujar Wapres dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 di Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).
Maruf menegaskan, rendahnya daya saing atau produktivitas akan menyebabkan angka
pengangguran semakin tinggi. Pasalnya, tenaga kerja dinilai tidak siap dalam beradaptasi
terhadap perubahan yang ada.
"Masih relatif tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing antara lain disebabkan
oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya,"
tegas dia.
Karena itu, Wapres mengatakan diperlukan konsep dan langkah perbaikan yang cepat, tepat,
dan efisien sebagai fondasi untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat
ini.
"Tantangan nyata yang dihadapi dalam melaksanakan langkah-langkah strategis untuk
menyiapkan SDM yang mampu bersaing secara global adalah kemampuan di bidang teknologi
digital seperti big data, artificial intelligence (AI) dan internet of things (IOT)," paparnya.
Menurutnya saat ini pemerintah membuat afirmasi kebijakan yang melibatkan beragam
pemangku kepentingan. "Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal, Pemerintah tidak bisa
bekerja sendirian. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, perguruan tinggi
dan lembaga riset, organisasi kemasyarakatan. Termasuk lembaga keagamaan seperti pondokpondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah," pungkasnya.
(fai).
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Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas. Peresmian BLK Komunitas dilakukan secara simbolis di Ponpes Cipasung,
Tasikmalaya. Peresmian ini diikuti perwakilan lembaga penerima bantuan sebanyak 50 orang
secara luring dan 964 orang secara daring melalui video conference. Kegiatan ini dihadiri Wakil
Ketua DPR RI, A. Muhaimin Iskandar; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Ketua Dewan
Komisioner OJK, Wimboh Santoso; dan Bupati Tasikmalaya, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jawa
Barat, dan pimpinan Pondok Pesantren Cipasung.

MENAKER IDA FAUZIYAH RESMIKAN 1.014 BLK KOMUNITAS
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas. Peresmian BLK Komunitas dilakukan secara simbolis di Ponpes Cipasung,
Tasikmalaya. Peresmian ini diikuti perwakilan lembaga penerima bantuan sebanyak 50 orang
secara luring dan 964 orang secara daring melalui video conference.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua DPR RI, A. Muhaimin Iskandar; Gubernur Jawa Barat, Ridwan
Kamil; Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso; dan Bupati Tasikmalaya, Pangdam III
Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, dan pimpinan Pondok Pesantren Cipasung.
Dalam sambutannya, Ida Fauziyah mengatakan adanya BLK Komunitas diharapkan dapat
memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar
kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum.
Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya
operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, " kata
Ida dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas
Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).
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Selain itu, Kemnaker juga telah mengembangkan program pelatihan vokasi di BLK Komunitas
menjadi 23 kejuruan yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las
(Welding); Teknik Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan;
Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia;
Desain Komunikasi Visual.
Kemudian, pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery
Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata
Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan
Industrial.
"Sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri, dan Serikat Pekerja
melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung
dalam mencetak pekerja yang siap kerja," pungkasnya.
Presiden Jokowi Ingin Tambah 2000 BLK di Pesantren
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, setelah tahun ini membangun
1000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di pesantren, tahun depan jumlahnya ditargetkan naik
menjadi minimal 3000. Hal ini ia sampaikan saat menyaksikan dan memberikan sambutan pada
penandatanganan kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan pondok pesantren
penerima bantuan BLK Komunitas untuk pesantren di Jakarta, pada Rabu (20/2/2019).
“Saya kira kalau cuma 1.000, masih sangat kurang. Tahun depan minimal 3.000. Karena jumlah
pesantren di Indonesia mencapai 29ribu,” ujar Jokowi.
Presiden menjelaskan, Indonesia dihadapkan pada bonus demografi, dimana penduduk usia
produktif jauh lebih banyak. Bonus demografi akan menjadi masalah bagi Indonesia jika
angkatan kerja tidak memiliki keterampilan kerja. Indonesia harus siap menyongsong bonus
demografi dengan menyiapkan angkatan kerja terampil.
Penyiapan angkatan kerja terampil melalui BLK Komunitas di pesantren, menurut Jokowi adalah
langkah yang sangat efektif serta menghasilkan pelatihan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan
pelatihan dilaksanakan langsung di dalam pesantren yang pesertanya menetap. Dengan begitu,
proses pelatihan bisa dilakukan kapan saja, siang atau malam.
Selain itu, pesantren diberi kebebasan menentukan jurusan keterampilan sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja di daerah setempat, sehingga betul-betul terjadi link and match.
“Selanjutnya saya akan melihat langsung ke lapangan, guna memastikan BLK di pesantren
bejalan baik,” kata Jokowi.
Tahun 2017, Kementerian Ketenagakerjaan mengawali pembangunan BLK Komunitas di 50
pesantren. Tahun 2018 naik menjadi 75. Tahun 2019 naik menjadi 1000 BLK Komunitas di
pesantren.
“Bapak Presiden langsung memberikan arahan untuk membangun 1000 BLK Komunitas. Saya
sampai kaget karena senang sekali melihat komitmen Presiden terhadap dunia pesantren yang
begitu konkret,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri.
Menurutnya, dilakukan terobosan BLK di pesantren karena Presiden Jokowi paham betul bahwa
dulu orang mondok di pesantren itu gratis. Santri numpang makan di rumah kiai.
Konsekuensinya, selain mengaji, santri harus membantu kegiatan ekonomi kiai. Kiainya
berdagang, santri ikut bantu kiai berdagang. Kiainya bertani, santri ikut bantu kiai bertani.
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Dampaknya, selesai dari pesantren, santri tak hanya menguasai ilmu agama, namun juga
menguasai keterampilan kerja.
Setelah pesantren mengadopsi sistem syariah dimana santri membayar bulanan, lanjut Hanif,
maka fokus santri hanya mengaji. Secara umum tidak ada pembekalan skill. Soft skill santri
bagus, tapi hard skill-nya kurang.
“BLK Komunitas di pesantren adalah program pemerintah, inisiatif Bapak Presiden, untuk
melengkapi soft skill dan pendidikan karakter yang ada di pesantren dengan tambahan
ketrampilan,” ucapnya.
Selain itu, kehadiran BLK di pesantren juga memperkuat komitmen dan apresiasi Presiden Jokowi
pada ulama dan santri. Kontribusi kaum santri dalam menggelorakan perjuangan mengusir
penjajah melalui Resolusi Jihad 1945 diberi apresiasi dengan ditetapkannya tanggal 22 Oktober
sebagai Hari santri Nasional.
Banyak apresiasi lain diberikan Presiden Jokowi kepada santri dan dunia pesantren. Misalnya,
bank wakaf mikro, redistribusi lahan yang melibatkan pesantren, skema kredit untuk kalangan
pesantren agar tumbuh menjadi wirausahawan, pembangunan rusunawa pesantren, serta masih
banyak lainnya.
Dari seribu BLK tersebut, penandatanganan kerjasama tahap pertama dilakukan dengan 500
pesantren. Penandatangan tahap kedua akan dilakukan bulan depan. Tiap BLK Komunitas akan
menerima Rp 1 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan workshop, peralatan, instruktur,
serta pelatihan.

219

Judul

Wapres: Persaingan Ketenagakerjaan Makin Ketat, Pelatihan Vokasi
Harus Diperkuat

Nama Media

liputan6.com

Newstrend
Halaman/URL

BLK Komunitas
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4576319/wapres-persainganketenagakerjaan-makin-ketat-pelatihan-vokasi-harus-diperkuat

Jurnalis

Tira Santia

Tanggal

2021-06-08 12:30:00

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 - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkahlangkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligence,
internet of things
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian
Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara keseluruhan
pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK
Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini,
peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa

Ringkasan
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh
karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing,
termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan. "Tantangan nyata yang dihadapi adalah
langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu
menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial
intelligence, internet of things," kata Ma'ruf Amin dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).
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WAPRES: PERSAINGAN KETENAGAKERJAAN MAKIN KETAT, PELATIHAN VOKASI
HARUS DIPERKUAT
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh
karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing,
termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, internet of things," kata Ma'ruf Amin dalam
acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).
Salah satu upaya penyiapan SDM tersebut Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
telah membuat program BLK Komunitas sejak 2017. Tujuannya adalah mendekatkan akses
pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal
keterampilan dan kompetensi kerja.
Wapres menjelaskan, BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di
Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari,
dhammasekha, pasraman, serta komunitas serikat pekerja atau serikat buruh yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.
"Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK
Komunitas, sehingga secara keseluruhan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah
berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.
Sesuaikan Kebutuhan Pasar
Menurutnya, agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya,
Wapres mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan
pasar kerja dan dunia industri (link and match).
Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan
membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran
dan memulihkan perekonomian nasional.
"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan
berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," pungkasnya.
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neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Sehingga secara total jumlah total BLK Komunitas yang
telah selesai dibangun mencapai 2.127, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Artinya telah
melampaui target yang ditetapkan saat pencanangan, yaitu membangun 2.000 BLK Komunitas.
Tapi ternyata sudah berhasil yaitu 2.127. Artinya melampaui target
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Sehingga semakin banyak penduduk angkatan kerja
di yang mendapatkan kemudahan dalam mengakses lembaga pelatihan kerja melalui program
BLK Komunitas ini

Ringkasan
Wakil Presiden (Wapres) Mar'uf Amin meresmikan 1.014 balai latihan kerja (BLK) komunitas. Di
mana 1.014 BLK Komunitas tersebut dibangun sejak tahun 2020. Dengan peresmian tersebut
maka jumlah BLK Komunitas seluruhnya menjadi 2.127. “Sehingga secara total jumlah total BLK
Komunitas yang telah selesai dibangun mencapai 2.127, yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia. Artinya telah melampaui target yang ditetapkan saat pencanangan, yaitu membangun
2.000 BLK Komunitas. Tapi ternyata sudah berhasil yaitu 2.127. Artinya melampaui target,”
katanya dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas Tahun 2020 di Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).

RI PUNYA 2.127 BLK, MA'RUF AMIN BERHARAP MASYARAKAT KUASAI IPTEK
Wakil Presiden (Wapres) Mar'uf Amin meresmikan 1.014 balai latihan kerja (BLK) komunitas. Di
mana 1.014 BLK Komunitas tersebut dibangun sejak tahun 2020. Dengan peresmian tersebut
maka jumlah BLK Komunitas seluruhnya menjadi 2.127.
“Sehingga secara total jumlah total BLK Komunitas yang telah selesai dibangun mencapai 2.127,
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Artinya telah melampaui target yang ditetapkan saat
222

pencanangan, yaitu membangun 2.000 BLK Komunitas. Tapi ternyata sudah berhasil yaitu 2.127.
Artinya melampaui target,” katanya dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 di Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).
Mar'uf berharap pembangunan BLK Komunitas dapat lebih diperluas dengan melibatkan berbagai
komunitas lainnya. Seperti serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi kemasyarakatan.
“Sehingga semakin banyak penduduk angkatan kerja di yang mendapatkan kemudahan dalam
mengakses lembaga pelatihan kerja melalui program BLK Komunitas ini,” ungkapnya.
Selain itu dia menilai bahwa BLK Komunitas juga perlu berkolaborasi dengan kalangan akademisi
dan industri. Ini agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini guna
mengantisipasi perkembangan dunia industri.
“Seperti diketahui, disrupsi akibat pandemi covid-19 dan teknologi digital telah menghilangkan
beragam profesi pekerjaan yang sebelumnya biasa dilakukan oleh manusia, kini digantikan oleh
kecerdasan buatan. Langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas ini tentu saja perlu
disesuaikan pula atau bersifat link and match dengan industri yang ada di sekitar BLK
Komunitas,” paparnya.
Lebih lanjut Maruf menyebut bahwa program pelatihan vokasi yang selama ini telah
dikembangkan sebanyak 23 jenis kejuruan di BLK Komunitas. Hal ini mendorong minat
masyarakat untuk berwirausaha. Sehingga diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan
memulihkan perekonomian yang berbasis tenaga kerja produktif.
“Sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan dunia saat ini yang menuntut
penguasaan iptek, dan berbasis riset dan inovasi, agar dapat berkontribusi dalam menentukan
kemajuan bangsa,” pungkasnya.
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkahlangkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligence,
internet of things
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian
Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga sampai dengan akhir tahun
2020, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK
Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

Ringkasan
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meresmikan secara simbolik 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas sebagai wujud program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) untuk
penciptaan SDM kompeten. Hal itu dilaksanakan Wapres Ma'ruf Amin saat hadir secara langsung
di acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun
2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6/2021).

DI SINGAPARNA, WAPRES MA'RUF AMIN RESMIKAN 1.014 BLK KOMUNITAS
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meresmikan secara simbolik 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas sebagai wujud program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) untuk
penciptaan SDM kompeten. Hal itu dilaksanakan Wapres Ma'ruf Amin saat hadir secara langsung
di acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun
2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6/2021).
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Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh
karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing,
termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, internet of things, " kata Wapres Ma'ruf
Amin.
Salah satu upaya penyiapan SDM tersebut, kata Wapres, dilakukan pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan. Yakni telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017.
Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM
unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja. BLK Komunitas adalah unit
pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Pemerintah yang
meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, dan Lembaga keagamaan non
pemerintah, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia.
"Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK
Komunitas, sehingga sampai dengan akhir tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia," kata Wapres Ma'ruf Amin.
Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Wapres Ma'ruf
mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar
kerja dan dunia industri (link and match) .
Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan
membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran
dan memulihkan perekonomian nasional.
Wapres juga mendorong agar peserta pelatihan di BLK Komunitas mampu menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi. Sebab kecakapan ini nantinya akan berperan dalam menentukan
kemajuan bangsa. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan BLK Komunitas ini
diharap dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.
Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya
operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi. Di samping itu, Kemnaker juga
menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas. Sehingga
mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik.
Kemnaker mengembangkan program pelatihan vokasi menjadi 23 kejuruan. Di antaranya
kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (refrigerasi); Teknik Las ( welding ); Teknik
Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu ( woodworking ); Teknik Perkapalan; Instalasi Infrastruktur
Telekomunikasi; hingga Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan
Industrial.
Peresmian BLK Komunitas di Cipasung dilaksanakan secara luring dan daring. Secara luring
sebanyak 50 orang perwakilan lembaga penerima bantuan. Dan 964 orang perwakilan lembaga
penerima hadir secara daring melalui video conference. Kegiatan ini diagendakan dihadiri juga
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Dewan
Komisioner OJK Wimboh Santoso, bupati Tasikmalaya, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jawa
Barat, dan pimpinan Pondok Pesantren Cipasung. Sumber: BeritaSatu.com.
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negative - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Masih relatif tingginya angka pengangguran dan
rendahnya daya saing, antara lain, disebabkan oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap
perubahan dan disrupsi yang mengikutinya
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Persoalan tersebut ditambah pula dengan pertumbuhan
angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahun, serta minimnya penduduk
usia angkatan kerja yang siap pakai, atau pernah mengikuti pelatihan kerja sehingga
menyebabkan terjadinya mismatched skill
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan
daya saing suatu negara terhadap negara-negara lainnya, baik dari sisi daya tarik investasi
maupun produk yang dihasilkan
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika
perkembangan dunia saat ini yang menuntut penguasaan iptek dan berbasis riset dan inovasi
agar dapat berkontribusi dalam menentukan kemajuan bangsa

Ringkasan
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, ketenagakerjaan saat ini masih menjadi persoalan
kompleks di Indonesia. Ini ditandai dengan angka pengangguran yang masih tinggi, sementara
daya saing atau produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih rendah. "Masih relatif tingginya
angka pengangguran dan rendahnya daya saing, antara lain, disebabkan oleh ketidaksiapan
untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya," kata Ma’ruf saat
meresmikan 1.014 BLK Komunitas dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di
Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6).
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WAPRES: PENGANGGURAN TINGGI KARENA KETIDAKSIAPAN BERADAPTASI
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, ketenagakerjaan saat ini masih menjadi persoalan
kompleks di Indonesia. Ini ditandai dengan angka pengangguran yang masih tinggi, sementara
daya saing atau produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih rendah.
"Masih relatif tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing, antara lain, disebabkan
oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya," kata
Ma’ruf saat meresmikan 1.014 BLK Komunitas dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6).
Wapres mengatakan, kondisi ini ditambah dengan adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan data
BPS Februari 2021, sebanyak 19,1 juta tenaga kerja terdampak pandemi.
Sementara, pertumbuhan angkatan kerja baru juga cenderung terus meningkat setiap tahun,
tetapi tidak diikuti dengan pelatihan kerja yang memadai. "Persoalan tersebut ditambah pula
dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahun, serta
minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai, atau pernah mengikuti pelatihan kerja
sehingga menyebabkan terjadinya mismatched skill," kata Wapres.
Wapres melanjutkan, tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri
4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan,
termasuk industri dan ketenagakerjaan. Karena itu, Wapres menilai perlu afirmasi kebijakan
tepat dan cepat dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut, salah satunya
melalui peningkatan kualitas kemampuan dan keterampilan pekerja.
"Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu negara terhadap negaranegara lainnya, baik dari sisi daya tarik investasi maupun produk yang dihasilkan," kata Wapres.
Salah satu program yang menurut Wapres bisa dilakukan adalah melalui program Balai Latihan
Kerja (BLK) Komunitas yang dapat memberikan bekal keterampilan calon pekerja agar memenuhi
kualifikasi untuk memasuki lapangan kerja ataupun berwirausaha. Wapres berharap melalui
program pelatihan vokasi di BLK Komunitas, bisa mendorong minat masyarakat untuk
berwirausaha. Dengan begitu, pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan
memulihkan perekonomian yang berbasis tenaga kerja produktif.
"Sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan dunia saat ini yang menuntut
penguasaan iptek dan berbasis riset dan inovasi agar dapat berkontribusi dalam menentukan
kemajuan bangsa," katanya.
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neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Saya mengharapkan pembangunan BLK Komunitas
dapat lebih diperluas dengan melibatkan beragam komunitas lainnya seperti serikat pekerja atau
organisasi kemasyarakatan
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Artinya telah melampaui target yang ditetapkan saat
pencanangan, yaitu membangun 2.000 BLK Komunitas
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Apalagi disrupsi akibat pandemi Covid-19 dan teknologi
digital telah menghilangkan beragam profesi pekerjaan yang sebelumnya biasa dilakukan oleh
manusia, kini digantikan oleh kecerdasan buatan

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) diperluas. Keterlibatan berbagai komunitas
diharapkannya bisa dilakukan untuk menciptakan tenaga kerja di berbagai bidang.

WAPRES HARAP BLK KOMUNITAS DIPERLUAS
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) diperluas.
Keterlibatan berbagai komunitas diharapkannya bisa dilakukan untuk menciptakan tenaga kerja
di berbagai bidang.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat meresmikan (BLK) Komunitas Tahun 2020 dan Bank Wakaf
Mikro (BWM) di Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat.
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"Saya mengharapkan pembangunan BLK Komunitas dapat lebih diperluas dengan melibatkan
beragam komunitas lainnya seperti serikat pekerja atau organisasi kemasyarakatan," kata Ma'ruf.
Ma'ruf pun mengapresiasi Kemenaker yang telah menggagas program BLK Komunitas tersebut
sejak tahun 2017 dan bekerja keras mengembangkannya.
Terima kasih telah membaca Kompas.com.Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email
kamu.Daftarkan email Salah satunya melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga keagamaan
seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, dan pasraman.
Pada tahun 2020, kata dia, Kemenaker telah membangun 1.014 BLK Komunitas.
Jumlah tersebut membuat BLK Komunitas yang telah dibangun mencapai 2.127 yang tersebar
di seluruh Indonesia.
"Artinya telah melampaui target yang ditetapkan saat pencanangan, yaitu membangun 2.000
BLK Komunitas," ujar dia.
Hal tersebut dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan dunia industri.
"Apalagi disrupsi akibat pandemi Covid-19 dan teknologi digital telah menghilangkan beragam
profesi pekerjaan yang sebelumnya biasa dilakukan oleh manusia, kini digantikan oleh
kecerdasan buatan," kata dia.
Oleh karena itu, langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas pun dinilainya perlu
disesuaikan atau bersifat link and match dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas.
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neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Pemerintah berharap nota kesepahaman ini menjadi
langkah awal yang baik bagi terjalinnya kerja sama antara pemerintah dengan dunia usaha
dalam mendorong kemandirian BLK Komunitas
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Supaya memenuhi kualifikasi untuk memasuki
lapangan kerja ataupun berwirausaha
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan
syariah di pesantren sekaligus mendorong peran pemberdayaan sosial ekonomi Pesantren
Cipasung bagi masyarakat sekitar
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Persoalan tersebut juga semakin mengemuka dan
menjadi perhatian serius pemerintah yang terus mengupayakan jalan keluarnya
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan ini semakin berat dengan perkembangan
revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor
kehidupan termasuk ketenagakerjaan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga sejak tahun 2017 hingga saat ini,
sebanyak 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pesantren,
seminari, dhammaseka, pasraman, komunitas serikat pekerja dan serikat buruh di seluruh
Indonesia

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas Tahun 2020 dan
Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat.
Keberadaan BLK tersebut diharapkannya dapat meningkatkan keterampilan kerja tidak hanya
bagi para santri di ponpes tersebut tetapi juga bagi masyarakat di sekitar ponpes.
230

RESMIKAN BLK KOMUNITAS DAN BANK WAKAF MIKRO, WAPRES HARAP
TINGKATKAN KETERAMPILAN KERJA
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas Tahun 2020 dan
Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat.
Keberadaan BLK tersebut diharapkannya dapat meningkatkan keterampilan kerja tidak hanya
bagi para santri di ponpes tersebut tetapi juga bagi masyarakat di sekitar ponpes.
Setelah penandatanganan nota kesepahaman, kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan
dengan sejumlah perusahaan pun dilakukan.
"Pemerintah berharap nota kesepahaman ini menjadi langkah awal yang baik bagi terjalinnya
kerja sama antara pemerintah dengan dunia usaha dalam mendorong kemandirian BLK
Komunitas," kata Ma'ruf dalam sambutannya.
Ia pun berharap agar perusahaan lain dapat melakukan hal serupa demi peningkatan kinerja
BLK Komunitas yang dibangun.
Antara lain, agar dapat memberikan bekal keterampilan bagi komunitas pesantren dan
masyarakat sekitarnya.
Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email "Supaya memenuhi kualifikasi untuk memasuki lapangan kerja ataupun
berwirausaha," kata Ma'ruf.
Selain itu, Ma'ruf juga menyaksikan penyerahan Surat Izin Bank Wakaf Mikro dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) kepada Pesantren Cipasung.
Ia berharap, dengan diterbitkannya surat tersebut, BWM di Pesantren Cipasung dapat segera
beroperasi.
"Untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di pesantren sekaligus
mendorong peran pemberdayaan sosial ekonomi Pesantren Cipasung bagi masyarakat sekitar,"
ujar dia.
Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, saat ini ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha bagi
masyarakat kecil utamanya terkait akses permodalan masih menjadi persoalan.
Terlebih, kata dia, dalam upaya pemulihan berbagai sektor yang terdampak pandemi Covid-19.
"Persoalan tersebut juga semakin mengemuka dan menjadi perhatian serius pemerintah yang
terus mengupayakan jalan keluarnya," kata dia.
Ma'ruf menjelaskan, masalah ketenagakerjaan yang masih menjadi masalah krusial juga
ditunjukkan dengan tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing atau produktivitas
tenaga kerja.
Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS) Februari 2021 menunjukkan ada sebanyak 19,1 juta tenaga kerja terdampak pandemi.
Ia mengatakan, masalah itu masih ditambah dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang
cenderung meningkat setiap tahun.
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Ini termasuk minimnya penduduk usia angkatan kerja yang pernah mengikuti pelatihan kerja
sehingga menyebabkan terjadinya mismatch skill.
"Tantangan ini semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital
yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk ketenagakerjaan,"
kata dia.
Oleh karena itu, ujar Ma'ruf, afirmasi kebijakan pemerintah yang melibatkan beragam pemangku
kepentingan sangat dibutuhkan.
Utamanya dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan agar tenaga kerja nasional
dapat tetap eksis di tengah era persaingan global yang sangat ketat.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kementeriannya sudah
membangun 1.014 BLK komunitas.
"Sehingga sejak tahun 2017 hingga saat ini, sebanyak 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di
lembaga keagamaan seperti pesantren, seminari, dhammaseka, pasraman, komunitas serikat
pekerja dan serikat buruh di seluruh Indonesia," kata dia.
Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, kata dia, maka
kapasitas latih pun bisa ditambah sebanyak kurang lebih 68.000 pencari kerja per tahun.
Hal tersebut, kata dia, merupakan salah satu upaya impelemntasi kebijakan Wakil Presiden untuk
menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai program prioritas pembangunan
nasional.
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin
kompleks
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan
revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor
kehidupan termasuk industri dan ketenagakerjaan
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal, Pemerintah
tidak bisa bekerja sendirian, diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta,
Perguruan Tinggi dan lembaga riset, organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga keagamaan
seperti pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha bagi
masyarakat kecil utamanya yang terkait akses permodalan masih menjadi masalah. Apalagi di
tengah serangkaian upaya pemulihan berbagai sektor yang terdampak pandemi Covid-19,
persoalan tersebut juga semakin mengemuka dan menjadi perhatian serius pemerintah yang
terus mengupayakan jalan keluarnya.

MA'RUF AMIN: PERSOALAN KETENAGAKERJAAN SAAT INI SEMAKIN KOMPLEKS
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha bagi
masyarakat kecil utamanya yang terkait akses permodalan masih menjadi masalah. Apalagi di
tengah serangkaian upaya pemulihan berbagai sektor yang terdampak pandemi Covid-19,
persoalan tersebut juga semakin mengemuka dan menjadi perhatian serius pemerintah yang
terus mengupayakan jalan keluarnya.
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"Persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks," katanya pada Acara Rembug
Nasional Vokasi dan Kewirausahaan dan Peresmian Penggunaan BLK Komunitas Tahun 2020 SeIndonesia, serta Peresmian Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6).
Wapres Ma'ruf mengatakan angka pengangguran masih relatif tinggi, sementara daya saing atau
produktivitas tenaga kerja juga masih rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari
2021 menunjukkan bahwa terdapat 19,1 juta tenaga kerja yang terdampak pandemi.
Persoalan tersebut ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung
terus meningkat setiap tahun, serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai,
atau pernah mengikuti pelatihan kerja sehingga menyebabkan terjadinya mismatched skill.
"Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi
digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan
ketenagakerjaan," jelasnya.
Oleh karenanya, afirmasi kebijakan Pemerintah yang melibatkan beragam pemangku
kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut.
Tujuannya agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis dan berperan di era persaingan global
yang ketat ini.
Pemerintah telah menetapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program
prioritas yang paling utama, karena faktor kualitas SDM menjadi kunci untuk memenangkan
persaingan global. Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu negara
terhadap negara-negara lainnya, baik dari sisi daya tarik investasi maupun produk yang
dihasilkan.
Ketua Dewan Perimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini melanjutkan, masih relatif
tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing antara lain disebabkan oleh
ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya. Untuk itu
diperlukan konsep dan langkah perbaikan yang cepat, tepat, dan efisien sebagai fondasi yang
penting untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini.
"Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal, Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,
diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, Perguruan Tinggi dan lembaga riset,
organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga keagamaan seperti pondok pesantren yang
tersebar di berbagai pelosok daerah," jelasnya. [azz].
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah
strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligent,
internet of things
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian
Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara keseluruhan
pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK
Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta
pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan
program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu
mengelola BLK Komunitas dengan baik

Ringkasan
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh
karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing,
termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan oleh Wapres Ma`ruf dalam
Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020 di
Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6).
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WAPRES MA'RUF AMIN RESMIKAN 1.014 BLK KOMUNITAS
, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin
ketat. Oleh karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk
bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan oleh Wapres Ma`ruf dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan
serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna,
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6).
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things," kata Wapres Ma'ruf
Amin.
Oleh karena itu penciptaan SDM kompeten menjadi program prioritas pemerintah di bawah
pimpinan Presiden Joko Widodo.
Salah satu upaya untuk mewujudkan program prioritas tersebut, pemerintah terus memperkuat
pelatihan vokasi melalui program BLK Komunitas.
Lebih lanjut, Wapres Ma`ruf menjelaskan salah satu upaya penyiapan SDM tersebut, pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat program BLK Komunitas sejak 2017.
Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM
unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan
Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha,
pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia.
"Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK
Komunitas, sehingga secara keseluruhan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah
berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," kata
Wapres Ma'ruf Amin.
Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Wapres Ma'ruf
mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar
kerja dan dunia industri (link and match).
Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan
membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran
dan memulihkan perekonomian nasional.
"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan
berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," jelas Wapres.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan adanya BLK Komunitas
diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum.
Oleh karena itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya
operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
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"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, " kata
Menaker Ida.
Menaker Ida menambahkan, saat Kemnaker juga telah mengembangkan program pelatihan
vokasi di BLK Komunitas menjadi 23 kejuruan yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin
(Refrigerasi); Teknik Las (Welding); Teknik Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking);
Teknik Perkapalan; Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika;
Robotika; Multimedia; Desain Komunikasi Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri);
Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik
Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan
Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan Industrial.
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas
ini tentu saja harus disesuaikan atau bersifat link and match dengan industri yang ada di sekitar
BLK Komunitas
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka
pengangguran dan memulihkan perekonomian yang berbasis tenaga kerja produktif
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sinergitas antara pemerintah dan lembaga
keagamaan, dunia industri dan serikat pekerja/serikat buruh melalui program pembangunan BLK
Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap
kerja

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong program-program pelatihan vokasi yang diberikan di
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja,
sehingga dapat memulihkan perekonomian nasional berbasis tenaga kerja produktif. "Langkah
dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas ini tentu saja harus disesuaikan atau bersifat link
and match dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas," kata Wapres saat meresmikan
BLK Komunitas Tahun 2021 di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa.

WAPRES DORONG PROGRAM BLK KOMUNITAS SESUAI KEBUTUHAN INDUSTRI
Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong program-program pelatihan vokasi yang
diberikan di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan
pasar kerja, sehingga dapat memulihkan perekonomian nasional berbasis tenaga kerja produktif.
"Langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas ini tentu saja harus disesuaikan atau
bersifat link and match dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas," kata Wapres saat
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meresmikan BLK Komunitas Tahun 2021 di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat,
Selasa.
Sebanyak 23 jenis kejuruan atau pelatihan vokasi yang diberikan di BLK Komunitas, lanjut
Wapres, harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan mendorong minat masyarakat
untuk berwirausaha.
"Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian
yang berbasis tenaga kerja produktif," tukasnya.
Dengan mendapatkan pengalaman pelatihan vokasi di BLK Komunitas, maysarakat diharapkan
mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan dunia usaha melalui penguasaan IPTEK,
riset dan inovasi.
Wapres menjelaskan tantangan yang dihadapi para pengurus BLK Komunitas saat ini antara lain
memberikan langkah strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul dalam
menghadapi persaingan global.
Sejak 2017 hingga saat ini, Pemerintah telah membentuk 2.127 BLK Komunitas yang didirikan di
pondok pesantren, seminar, dhammasekha, pasraman, komunitas serikat pekerja/serikat buruh
(SP/SB) di berbagai daerah.
BLK Komunitas tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan vokasi bagi anggota lembaga
pendidikan keagamaan non-pemerintah serta komunitas terkait, agar memiliki keahlian untuk
bekerja.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan BLK Komunitas memberikan
bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi
komunitas, pekerja dan masyarakat umum.
"Sinergitas antara pemerintah dan lembaga keagamaan, dunia industri dan serikat
pekerja/serikat buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat
menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," ujar Ida.
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positive - KH Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkahlangkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligent,
internet of things
positive - KH Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian
Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara keseluruhan
pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK
Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
positive - KH Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini,
peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa

Ringkasan
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) pada Komunitas di
Tasikmalaya pada Selasa (8/6/2021). Acara ini bersamaan dengan acara Rembuk Nasional
Vokasi dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya,
Jawa Barat.

WAPRES MA'RUF AMIN RESMIKAN 1.014 BLK KOMUNITAS DI TASIKMALAYA
TASIKMALAYA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK)
pada Komunitas di Tasikmalaya pada Selasa (8/6/2021).
Acara ini bersamaan dengan acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Pondok
Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
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Wapres mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat.
Oleh karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk
bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things," kata Wapres Ma'ruf
Amin.
Salah satu upaya penyiapan SDM tersebut, kata Wapres, pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017.
Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM
unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan
Keagamaan Non Pemerintah.
Program ini meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, serta komunitas
serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK
Komunitas, sehingga secara keseluruhan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah
berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," kata
Wapres Ma'ruf Amin.
Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Wapres Ma'ruf
mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar
kerja dan dunia industri (link and match).
Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan
membuka lapangan kerja baru.
Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian
nasional.
"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan
berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," jelas Wapres.
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Ringkasan
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan persoalan tenaga kerja saat ini semakin
kompleks. Dia menyebut bahwa angka pengangguran di Indonesia saat ini masih relatif tinggi.
"Sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah. Data BPS pada
Februari 2021 menunjukkan bahwa terdapat 19,1 juta tenaga kerja yang terdampak pandemi,"
katanya dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas Tahun 2020 di Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).

WAPRES: TINGGINYA ANGKA PENGANGGURAN KARENA TAK SIAP BERADAPTASI
TERHADAP PERUBAHAN
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan persoalan tenaga kerja saat ini
semakin kompleks. Dia menyebut bahwa angka pengangguran di Indonesia saat ini masih relatif
tinggi.
"Sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah. Data BPS pada
Februari 2021 menunjukkan bahwa terdapat 19,1 juta tenaga kerja yang terdampak pandemi,"
katanya dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas Tahun 2020 di Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).
Hal tersebut diperparah dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus
meningkat setiap tahunnya. Selain itu juga minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap
pakai.
"Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi
digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan
ketenagakerjaan," ujarnya.
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Maruf menyebut masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing karena
ketidaksiapan dalam beradaptasi terhadap perubahan yang ada.
"Masih relatif tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing antara lain disebabkan
oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya,"
ungkapnya.
Dia mengatakan diperlukan konsep dan langkah perbaikan yang cepat, tepat, dan efisien sebagai
fondasi untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini.
"Tantangan nyata yang dihadapi dalam melaksanakan langkah-langkah strategis untuk
menyiapkan SDM yang mampu bersaing secara global adalah kemampuan di bidang teknologi
digital seperti big data, artificial intelligence (AI) dan internet of things (IOT)," katanya.
Menurutnya saat ini pemerintah membuat afirmasi kebijakan yang melibatkan beragam
pemangku kepentingan.
"Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal, Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.
Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, Perguruan Tinggi dan lembaga riset,
organisasi kemasyarakatan. Termasuk lembaga keagamaan seperti pondok-pondok pesantren
yang tersebar di berbagai pelosok daerah," pungkasnya.
(aky).
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positive - Agus Rahmatul Wahab (Koordinator Kesekretariatan Pondok Pesantren Cipasung)
Peresmiannya secara simbolis dilaksanakan di Pontren Cipasung, dan diikuti perwakilan seIndonesia, baik tatap muka maupun virtual
neutral - Agus Rahmatul Wahab (Koordinator Kesekretariatan Pondok Pesantren Cipasung) Ini
menjadi kebanggaan Pontren Cipasung dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya umumnya,
karena Pontren Cipasung dipilih menjadi lokasi kunjungan Wapres

Ringkasan
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, Selasa (8/6) pagi ini, akan berkunjung ke Pondok Pesantren
Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya. Wapres akan didampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
RI, Ida Fauziyah, dan Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, dan tokoh nasional lainnya.

WAPRES RI MA'RUF AMIN HARI INI KE KABUPATEN TASIKMALAYA, ADA APA?
TRIBUNJABAR. ID, TASIKMALAYA - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, Selasa (8/6) pagi ini, akan
berkunjung ke Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya .
Wapres akan menghadiri acara rembuk nasional vokasi dan kewirausahaan Balai Latihan Kerja
(BLK) komunitas.
Acara tersebut dihadiri 50 perwakilan BLK komunitas se-Indonesia, baik tatap muka maupun
virtual.
Wapres akan didampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah, dan Wakil Ketua
DPR RI, Muhaimin Iskandar, dan tokoh nasional lainnya.
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Wapres juga akan meresmikan dan menandatangani prasasti gedung eworkshop kejuruan teknik
informatika BLK komunitas Pontren Cipasung.
Koordinator Kesekretariatan Pondok Pesantren Cipasung, Agus Rahmatul Wahab, mengatakan,
BLK komunitas yang diresmikan Wapres se-Indonesia sebanyak 1.000 unit.
"Peresmiannya secara simbolis dilaksanakan di Pontren Cipasung, dan diikuti perwakilan seIndonesia, baik tatap muka maupun virtual," kata Agus.
Dipilihnya Pontren Cipasung sebagai lokasi peresmian BLK kewirausahaan ini, lanjut Agus,
merupakan kebanggaan bagi pontren.
"Ini menjadi kebanggaan Pontren Cipasung dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya umumnya,
karena Pontren Cipasung dipilih menjadi lokasi kunjungan Wapres," ujar Agus.
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Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan Bandung Lodaya bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Komunitas
Salafiyah Yasin guna perlindungan jaminan sosial bagi para peserta di Balai Latihan tersebut.
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).

BARISTA DAN CALON BARISTA DI PACET JADI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
TRIBUNJABAR.ID,- BPJS Ketenagakerjaan Bandung Lodaya bekerjasama dengan Balai Latihan
Kerja Komunitas Salafiyah Yasin guna perlindungan jaminan sosial bagi para peserta di Balai
Latihan tersebut.
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 Wijaya mengatakan, pihaknya berkomitmen ingin
memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para peserta di BLKK-nya tersebut. Untuk itu,
pihaknya sengaja berkerjasama 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).
Pungkit menegaskan, kerja sama ini memberikan perlindungan jaminan sosial peserta berupa
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
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"Ini merupakan inisiatif dari balai latihan kerja untuk menjadi perisai jaminan sosial
ketenagakerjaan, karena di desa Pangauban sendiri sektor pertanian dan perkebunan menjadi
mata pencaharian utama. Jadi, selain peserta pelatihan, maka warga masyarakat pun bisa ikut
mendaftar BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran setiap bulan," ujarnya.
Sementara 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, warga masyarakat Pangauban, dan warga Kecamatan Pacet
pada umumnya.
"Kami bersyukur bahwa peserta BLKK Salafiyah Yasin ini diikutsertakan ke dalam program BPJS
Ketenagakerjaan Regional Bandung. Sekaligus kami sosialisasikan fungsi BPJS Ketenagakerjaan
sangat penting untuk peserta dan warga masyarakat pada umum," ujarnya.
Seorang peserta BLKK Salafiyah Yasin, Rifky Nurizki (21) mengatakan, dirinya sangat
mengapresiasi upaya inisiatif yang dilakukan BLKK Salafiyah Yasin tersebut. Sebab, kata dia,
kecelakaan kerja tidak pernah bisa diprediksi.
"Dengan adanya perlindungan jaminan sosial ini memberikan rasa nyaman kepada kami saat
menjalankan rutinitas pekerjaan kami. Ini sebagai antisipasi jika di kemudian hari kami terkena
musibah berupa kecelakaan kerja di tempat kerja kami," ungkap dia.
Dia pun mengajak kepada seluruh pekerja di Kecamatan Pacet, baik pekerja formal maupun
informal, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan . Sebab, dengan menjadj peserta BPJS
Ketenagakerjaan ini, jaminan sosial pekerja akan terlindungi.

247

Judul

BLK Komunitas tambah kapasitas latih 68 ribu orang per tahun

Nama Media
Newstrend

jabar.antaranews.com
BLK Komunitas
https://jabar.antaranews.com/berita/278762/blk-komunitas-tambahkapasitas-latih-68-ribu-orang-per-tahun

Halaman/URL
Jurnalis

Yuniardi Ferdinan

Tanggal

2021-06-08 11:29:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun
untuk setiap BLK Komunitas, maka kita bisa menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih
68 ribu pencari kerja per tahun
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkahlangkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligence,
internet of things

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa keberadaan Balai Latihan
Kerja (BLK) Komunitas dapat menambah kapasitas pelatihan bagi pencari kerja sampai 68.000
orang per tahun. "Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas,
maka kita bisa menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun,"
katanya dalam acara peresmian 1.014 BLK Komunitas di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, yang
disiarkan via daring.

BLK KOMUNITAS TAMBAH KAPASITAS LATIH 68 RIBU ORANG PER TAHUN
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa keberadaan Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat menambah kapasitas pelatihan bagi pencari kerja sampai
68.000 orang per tahun.
"Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, maka kita bisa
menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun," katanya dalam
acara peresmian 1.014 BLK Komunitas di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, yang disiarkan via
daring.
248

Ida mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sejak 2017 telah membantu membentuk
2.127 BLK Komunitas yang tersebar di berbagai lembaga keagamaan dan serikat pekerja.
Pembentukan BLK Komunitas, menurut dia, merupakan bagian dari program terobosan
pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi serta mendekatkan fasilitas pelatihan kerja
ke masyarakat.
Ida mengemukakan, melalui BLK Komunitas pemerintah ingin menjangkau mereka yang belum
terjangkau oleh lembaga pelatihan milik pemerintah maupun swasta.
Dalam acara peresmian BLK Komunitas, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa
kecepatan, ketepatan, dan efisiensi merupakan fondasi penting dalam membangun daya saing
di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, internet of things," katanya.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun
untuk setiap BLK Komunitas, maka kita bisa menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih
68 ribu pencari kerja per tahun
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkahlangkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligence,
internet of things

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa keberadaan Balai Latihan
Kerja (BLK) Komunitas dapat menambah kapasitas pelatihan bagi pencari kerja sampai 68.000
orang per tahun. "Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas,
maka kita bisa menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun,"
katanya dalam acara peresmian 1.014 BLK Komunitas di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, yang
disiarkan via daring.

MENAKER: BLK KOMUNITAS TAMBAH KAPASITAS LATIH 68 RIBU ORANG PER
TAHUN
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa keberadaan Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat menambah kapasitas pelatihan bagi pencari kerja sampai
68.000 orang per tahun.
"Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, maka kita bisa
menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun," katanya dalam
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acara peresmian 1.014 BLK Komunitas di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, yang disiarkan via
daring.
Ida mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sejak 2017 telah membantu membentuk
2.127 BLK Komunitas yang tersebar di berbagai lembaga keagamaan dan serikat pekerja.
Pembentukan BLK Komunitas, menurut dia, merupakan bagian dari program terobosan
pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi serta mendekatkan fasilitas pelatihan kerja
ke masyarakat.
Ida mengemukakan, melalui BLK Komunitas pemerintah ingin menjangkau mereka yang belum
terjangkau oleh lembaga pelatihan milik pemerintah maupun swasta.
Dalam acara peresmian BLK Komunitas, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa
kecepatan, ketepatan, dan efisiensi merupakan fondasi penting dalam membangun daya saing
di sektor ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, internet of things," katanya.
Menaker minta pengelola BLK komunitas bersinergi dengan industri .
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neutral - KH Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini,
peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan
program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu
mengelola BLK Komunitas dengan baik
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga
keagamaan, dunia industri, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan
BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang
siap kerja
positive - KH Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkahlangkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi
tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligence,
internet of things
positive - KH Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian
Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara keseluruhan
pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK
Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
neutral - KH Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini,
peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa
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Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas
di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya. Peresmian ini diikuti perwakilan lembaga penerima bantuan
sebanyak 50 orang secara luring dan 964 orang secara daring melalui video conference. Dia
menjelaskan, adanya BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis
produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan
masyarakat umum. Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk
bantuan biaya operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.

KEMENAKER RESMIKAN 1.014 BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas
di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya. Peresmian ini diikuti perwakilan lembaga penerima bantuan
sebanyak 50 orang secara luring dan 964 orang secara daring melalui video conference.
Dia menjelaskan, adanya BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan
teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan
masyarakat umum. Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk
bantuan biaya operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.
"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan
pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik," kata
Menaker Ida dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK
Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Selasa (8/6).
Selain itu, Kemnaker juga telah mengembangkan program pelatihan vokasi di BLK Komunitas
menjadi 23 kejuruan yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las
(Welding); Teknik Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan;
Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia;
Desain Komunikasi Visual.
Kemudian, pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery
Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik ; Desain Mode dan Tekstil (Tata
Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan
Industrial.
"Sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri, dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat
menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," jelasnya.
Persaingan Sektor Ketenagakerjaan Makin Ketat Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan,
saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh karenanya, kecepatan, ketepatan, dan
efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing, termasuk persaingan di sektor
ketenagakerjaan.
"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan
dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh
teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, internet of things," kata Ma'ruf Amin.
Salah satu upaya penyiapan SDM tersebut Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya adalah mendekatkan akses
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pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal
keterampilan dan kompetensi kerja.
"Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK
Komunitas, sehingga secara keseluruhan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah
berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya,
Wapres mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan
pasar kerja dan dunia industri (link and match).
Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan
membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran
dan memulihkan perekonomian nasional.
"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan
berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [azz].
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negative - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin
kompleks, angka pengangguran kita masih relatif tinggi, sementara produktivitas tenaga kerja
kita juga masih rendah
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Persoalan itu ditambah pula dengan pertumbuhan
angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahun; serta minimnya penduduk
usia angkatan kerja yang pernah mengikuti pelatihan kerja, sehingga menyebabkan terjadinya
mismatch skill
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Oleh karenanya, afirmasi kebijakan Pemerintah yang
melibatkan beragam pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam
persoalan ketenagakerjaan tersebut, agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis di tengah era
persaingan global yang sangat ketat ini
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Saya kira ini merupakan wujud konkret sinergi antara
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, salah satunya dengan lembaga pendidikan
keagamaan non-pemerintah

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia semakin
kompleks karena angka pengangguran masih tinggi serta masih rendahnya produktivitas
ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. "Persoalan
ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks, angka pengangguran kita masih relatif tinggi,
sementara produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah," kata Wapres Ma'ruf dalam acara
Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna,
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa.
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PERSOALAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA SEMAKIN KOMPLEKS SEBUT
WAPRES
Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia
semakin kompleks karena angka pengangguran masih tinggi serta masih rendahnya
produktivitas ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.
"Persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks, angka pengangguran kita masih
relatif tinggi, sementara produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah," kata Wapres Ma'ruf
dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Cipasung,
Singaparna, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa.
Kondisi tersebut diperburuk dengan bencana pandemi COVID-19 yang memberikan dampak
pada 19,1 juta tenaga kerja di Indonesia, kata Wapres merujuk pada data Badan Pusat Statistik
(BPS).
Selain itu, jumlah penduduk yang memasuki usia produktif juga terus meningkat setiap tahun di
Indonesia. Wapres juga menyayangkan sedikitnya warga yang mempunyai keahlian dalam
bekerja.
"Persoalan itu ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus
meningkat setiap tahun; serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang pernah mengikuti
pelatihan kerja, sehingga menyebabkan terjadinya mismatch skill," jelas Wapres.
Oleh karena itu, Wapres meminta seluruh jajarannya dan berbagai pihak terkait untuk membuat
program mitigasi agar kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tidak semakin parah.
"Oleh karenanya, afirmasi kebijakan Pemerintah yang melibatkan beragam pemangku
kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut,
agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis di tengah era persaingan global yang sangat ketat
ini," tegasnya.
Salah satu program pemerintah yang dapat dikembangkan untuk mempersiapkan masyarakat
sebagai tenaga kerja berkualitas ialah Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.
Wapres mengatakan BLK Komunitas akan memudahkan para anggotanya serta masyarakat
sekitar untuk meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga kerja dan mendapatkan keterampilan
kerja.
"Saya kira ini merupakan wujud konkret sinergi antara Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan, salah satunya dengan lembaga pendidikan keagamaan non-pemerintah,"
ujarnya.
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Dengan adanya BLK, saya berharap pesantren melahirkan
"Gus Iwan", yaitu Santri Bagus Pintar Mengaji dan Usahawan
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Semuanya harus bekerja, untuk kepentingan dunia dan
tetap mengedepankan kepentingan akhiratnya
negative - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Tingginya pengangguran salah satunya disebabkan
ketidaksiapan tenaga kerja dalam bersaing di era tekhnologi
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Saat ini ada 2.127 BLK Komunitas di Indonesia. Ini sudah
melebih target. Nanti diharapkan ada BLK di komunitas lain dengan melibatkan komunitas lain
seperti serikat pekerja, serikat buruh. Sehingga semakin banyak angkatan kerja yang
memperoleh akse pelatihan keterampilan

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Pesantren
Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021). Dalam sambutannya Wakil Presiden
mengatakan, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama dan pusat dakwah.
Namun, pesantren juga harus menjadi pusat keterampilan, dan pusat pemberdayaan
masyarakat.

WAPRES : PESANTREN HARUS MAMPU MELAHIRKAN "GUS IWAN"
Tasikmalaya : Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di
Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).
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Dalam sambutannya Wakil Presiden mengatakan, pesantren tidak hanya menjadi pusat
pendidikan agama dan pusat dakwah. Namun, pesantren juga harus menjadi pusat keterampilan,
dan pusat pemberdayaan masyarakat.
"Dengan adanya BLK, saya berharap pesantren melahirkan "Gus Iwan", yaitu Santri Bagus Pintar
Mengaji dan Usahawan," kata Ma'ruf Amin.
Sebab lanjut Wapres, jangan sampai ada santri atau masyarakat yang menjadi pengangguran.
"Semuanya harus bekerja, untuk kepentingan dunia dan tetap mengedepankan kepentingan
akhiratnya," ucap Wapres.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, angka pengangguran di Indonesia
mencapai 19, 1 juta pekerja, akibat pandemi Covid -19.
Hal ini juga terjadi karena tingginya angkatan kerja yang meningkat, dimana harus dihadapkan
dengan tantangan berat revolusi industri 4.0, dan perkembangan tekhnologi.
"Tingginya pengangguran salah satunya disebabkan ketidaksiapan tenaga kerja dalam bersaing
di era tekhnologi," jelas Wapres.
Maka dari itu, BLK yang menjadi salah satu jalan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja,
perlu terus dikembangkan diberbagai komunitas.
"Saat ini ada 2.127 BLK Komunitas di Indonesia. Ini sudah melebih target. Nanti diharapkan ada
BLK di komunitas lain dengan melibatkan komunitas lain seperti serikat pekerja, serikat buruh.
Sehingga semakin banyak angkatan kerja yang memperoleh akse pelatihan keterampilan,"
katanya.
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positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah
membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara total jumlah total BLK Komunitas yang telah
selesai dibangun mencapai 2.127, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Artinya telah melampaui target yang ditetapkan saat
pencanangan, yaitu membangun 2.000 BLK Komunitas, tapi ternyata sudah berhasil dibangun
2.127, artinya kan melampaui target,
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker juga menyiapkan program untuk
melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK
Komunitas dengan baik
positive - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan
neutral - Wapres Ma'ruf (None) Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun
1.014 BLK Komunitas, sehingga secara total jumlah total BLK Komunitas yang telah selesai
dibangun mencapai 2.127, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
neutral - Wapres Ma'ruf (None) Artinya telah melampaui target yang ditetapkan saat
pencanangan, yaitu membangun 2.000 BLK Komunitas, tapi ternyata sudah berhasil dibangun
2.127, artinya kan melampaui target
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker juga menyiapkan program untuk
melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK
Komunitas dengan baik

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020
dalam acara "Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan" di Pondok Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa (8/4). Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida
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Fauziyah berharap BLK Komunitas dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau
keahilan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.

WAPRES RESMIKAN 1.014 BLK KOMUNITAS DI PONPES CIPASUNG
Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas
Tahun 2020 dalam acara "Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan" di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa (8/4).
"Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga
secara total jumlah total BLK Komunitas yang telah selesai dibangun mencapai 2.127, yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia," kata Wapres Ma'ruf di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/4).
Jumlah keseluruhan BLK Komunitas tersebut telah melampaui target yang diterapkan pemerintah
saat pencanangannya di 2017, yakni 2.000 BLK Komunitas, kata Wapres.
"Artinya telah melampaui target yang ditetapkan saat pencanangan, yaitu membangun 2.000
BLK Komunitas, tapi ternyata sudah berhasil dibangun 2.127, artinya kan melampaui target,"
tambahnya.
Program BLK Komunitas telah dibuat pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, dengan
tujuan mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul serta
memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap BLK Komunitas dapat
memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahilan vokasi sesuai kebutuhan pasar
kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.
Kemnaker telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya operasional dan
bantuan program paket pelatihan vokasi bagi BLK Komunitas tersebut.
"Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK
Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik," kata Ida.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di lembaga pendidikan
keagamaan non-pemerintah, yang meliputi pondok pesantren, sekolah seminari, dhammasekha
dan pasraman di seluruh daerah.
Sebanyak 23 program kejuruan yang pelatihannya diberikan di BLK Komunitas ialah Teknik
Otomotif, Teknik Pendingin (Refrigerasi), Teknik Las ( Welding ), Teknik Konstruksi Furniture
dan Kriya Kayu ( Woodworking ), Teknik Perkapalan, Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi,
Elektronika, Teknik Informatika dan Robotika.
Selanjutnya ada pula kejuruan di bidang Multimedia, Desain Komunikasi Visual, Pengolahan Hasil
Pertanian (Agroindustri), Pengolahan Hasil Perikanan ( Fishery Industry ), Kesenian, Seni Kriya
(Kerajinan Tangan), Teknik Batik, Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana), Tata Rias, Bahasa,
Perhotelan, Kesehatan Tradisional, Seni Kuliner dan Hubungan Industrial. (Antara).
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neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah
membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara total jumlah total BLK Komunitas yang telah
selesai dibangun mencapai 2.127, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Artinya telah melampaui target yang ditetapkan saat
pencanangan, yaitu membangun 2.000 BLK Komunitas, tapi ternyata sudah berhasil dibangun
2.127, artinya kan melampaui target
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker juga menyiapkan program untuk
melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK
Komunitas dengan baik

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020
dalam acara "Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan" di Pondok Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
berharap BLK Komunitas dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahilan
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.

WAPRES MA'RUF RESMIKAN 1.014 BLK KOMUNITAS DI PONPES CIPASUNG
Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas
Tahun 2020 dalam acara "Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan" di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa.
"Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga
secara total jumlah total BLK Komunitas yang telah selesai dibangun mencapai 2.127, yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia," kata Wapres Ma'ruf di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa.
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Jumlah keseluruhan BLK Komunitas tersebut telah melampaui target yang diterapkan pemerintah
saat pencanangannya di 2017, yakni 2.000 BLK Komunitas, kata Wapres.
"Artinya telah melampaui target yang ditetapkan saat pencanangan, yaitu membangun 2.000
BLK Komunitas, tapi ternyata sudah berhasil dibangun 2.127, artinya kan melampaui target,"
tambahnya.
Program BLK Komunitas telah dibuat pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, dengan
tujuan mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul serta
memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap BLK Komunitas dapat
memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahilan vokasi sesuai kebutuhan pasar
kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.
Kemnaker telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya operasional dan
bantuan program paket pelatihan vokasi bagi BLK Komunitas tersebut.
"Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK
Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik," kata Ida.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di lembaga pendidikan
keagamaan non-pemerintah, yang meliputi pondok pesantren, sekolah seminari, dhammasekha
dan pasraman di seluruh daerah.
Sebanyak 23 program kejuruan yang pelatihannya diberikan di BLK Komunitas ialah Teknik
Otomotif, Teknik Pendingin (Refrigerasi), Teknik Las ( Welding ), Teknik Konstruksi Furniture
dan Kriya Kayu ( Woodworking ), Teknik Perkapalan, Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi,
Elektronika, Teknik Informatika dan Robotika.
Selanjutnya ada pula kejuruan di bidang Multimedia, Desain Komunikasi Visual, Pengolahan Hasil
Pertanian (Agroindustri), Pengolahan Hasil Perikanan ( Fishery Industry ), Kesenian, Seni Kriya
(Kerajinan Tangan), Teknik Batik, Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana), Tata Rias, Bahasa,
Perhotelan, Kesehatan Tradisional, Seni Kuliner dan Hubungan Industrial.
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neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah
membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara total jumlah total BLK Komunitas yang telah
selesai dibangun mencapai 2.127, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
neutral - Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) Artinya telah melampaui target yang ditetapkan saat
pencanangan, yaitu membangun 2.000 BLK Komunitas, tapi ternyata sudah berhasil dibangun
2.127, artinya kan melampaui target
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker juga menyiapkan program untuk
melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK
Komunitas dengan baik

Ringkasan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020
dalam acara "Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan" di Pondok Pesantren Cipasung,
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa. "Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah
membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara total jumlah total BLK Komunitas yang telah
selesai dibangun mencapai 2.127, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," kata Wapres
Ma'ruf di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa.

WAPRES RESMIKAN 1.014 BLK KOMUNITAS DI PONPES CIPASUNG
Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas
Tahun 2020 dalam acara "Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan" di Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa.
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"Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga
secara total jumlah total BLK Komunitas yang telah selesai dibangun mencapai 2.127, yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia," kata Wapres Ma'ruf di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa.
Jumlah keseluruhan BLK Komunitas tersebut telah melampaui target yang diterapkan pemerintah
saat pencanangannya di 2017, yakni 2.000 BLK Komunitas, kata Wapres.
"Artinya telah melampaui target yang ditetapkan saat pencanangan, yaitu membangun 2.000
BLK Komunitas, tapi ternyata sudah berhasil dibangun 2.127, artinya kan melampaui target,"
tambahnya.
Program BLK Komunitas telah dibuat pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, dengan
tujuan mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul serta
memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap BLK Komunitas dapat
memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahilan vokasi sesuai kebutuhan pasar
kerja bagi komunitas, pekerja dan masyarakat umum.
Kemnaker telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya operasional dan
bantuan program paket pelatihan vokasi bagi BLK Komunitas tersebut.
"Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK
Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik," kata Ida.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di lembaga pendidikan
keagamaan non-pemerintah, yang meliputi pondok pesantren, sekolah seminari, dhammasekha
dan pasraman di seluruh daerah.
Sebanyak 23 program kejuruan yang pelatihannya diberikan di BLK Komunitas ialah Teknik
Otomotif, Teknik Pendingin (Refrigerasi), Teknik Las ( Welding ), Teknik Konstruksi Furniture
dan Kriya Kayu ( Woodworking ), Teknik Perkapalan, Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi,
Elektronika, Teknik Informatika dan Robotika.
Selanjutnya ada pula kejuruan di bidang Multimedia, Desain Komunikasi Visual, Pengolahan Hasil
Pertanian (Agroindustri), Pengolahan Hasil Perikanan ( Fishery Industry ), Kesenian, Seni Kriya
(Kerajinan Tangan), Teknik Batik, Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana), Tata Rias, Bahasa,
Perhotelan, Kesehatan Tradisional, Seni Kuliner dan Hubungan Industrial.
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Ringkasan
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan sosialisasi Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Auditorium Gubernuran
Provinsi Sumatera Barat, Senin (07/06/2021). Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani pada Pembukaan acara sosialisasi tersebut mengatakan
bahwa dalam kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan memberikan pemahaman lebih dalam
tentang peran utama Pemerintah Daerah mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

BP2MI SOSIALISASI UU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Jakarta: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan sosialisasi UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Auditorium
Gubernuran Provinsi Sumatera Barat, Senin (07/06/2021).
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani pada
Pembukaan acara sosialisasi tersebut mengatakan bahwa dalam kegiatan sosialisasi tersebut
diharapkan memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran utama Pemerintah Daerah
mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
"informasi mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
harus menyeluruh dan utuh sehingga pada kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman
lebih dalam tentang peran utama Pemerintah Daerah mengenai perlindungan Pekerja Migran
Indonesia" Benny Rhamdani juga menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi
antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui diseminasi informasi dalam Rapat
Koordinasi Terbatas di tingkat Provinsi terutama di daerah-daerah kantong Pekerja Migran
Indonesia yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
Sedangkan anggota DPR RI Komisi IX, Suir Syam menekankan pentingnya sosialisasi UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang
sebelumnya disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
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"PMI merupakan orang kita yang memenuhi syarat yang punya kompetensi yang memenuhi
persyaratan seluruhnya untuk bekerja di luar negeri" ujar Syam lebih lanjut.
Mantan Walikota Padang Panjang itu juga menyatakan bahwa sebelumnya banyak berita negatif
tentang TKI yang bekerja di luar negeri seperti yang ada di Malaysia dan Arab Saudi. Hal tersebut
dikarenakan UU yang lama tidak melibatkan tugas dan fungsi peranan pemerintah baik itu
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga pemerintah desa dalam
melakukan perlindungan tenaga kerja indonesia.
"Hal tersebut menjadikan peranan swasta yang lebih dominan dalam mengelola tenaga kerja ke
luar negeri," jelasnya.
Sementara itu, Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Antonius Benny Susetyo sebagai Narasumber pada kesempatan ini menyatakan bahwa UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI memperkuat posisi pemerintah untuk melindungi
para PMI. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut menempatkan nilai kemanusiaan
menjadi sangat penting yang memberikan posisi yang terhormat pada PMI.
"Undang-Undang yang sekarang saat ini sebenarnya merupakan aktualisasi dari nilai pancasila
dalam kebijakan publik dimana nilai kemanusiaan mendapat tempat" ujar pria yang akrab disapa
Romo Benny ini.
lebih lanjut Romo Benny menyatakan bahwa pentingnya UU tersebut menunjukkan bahwa
negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada warga negara khususnya pekerja migran
indonesia. Dengan hadirnya negara berarti mengaktualisasikan ideologi dalam praksis maka
dampak dari ideologi dirasakan oleh para pekerja migran dan masyarakat.
Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang hadir dalam kegiatan tersebut mengharapkan hasil dari
Rapat Koordinasi Terbatas ini adalah menyiapkan langkah-langkah strategis dan aplikatif di
bidang ketenagakerjaan dan pemanfaatan tenaga kerja yang ada di Provinsi Sumatera Barat di
luar negeri.
"kita harapkan ada kesepakatan dengan Dinas Provinsi, Kabupaten dan kota untuk segera
membuat kerja sama dengan BP2MI dan pihak terkait sehingga kedepan terdapat langkah pasti
di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumbar", ujar Ansharullah Dalam kegiatan tersebut
juga dilakukan Penyerahan Piagam Apresiasi oleh Gubernur Sumatera Barat dan Kepala BP2MI
serta didampingi Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah kepada Pemerintah Kota Padang Panjang
dan Bupati 50 Kota yang telah menganggarkan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia di
daerahnya. (foto: Istimewa).
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Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6/2021). Dalam rombongan, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Wimboh Santoso.

BERTOLAK KE TASIKMALAYA, WAPRES HADIRI REMBUK NASIONAL
KEWIRAUSAHAAN DAN RESMIKAN BANK WAKAF MIKRO
JAKARTA, - Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Tasikmalaya, Jawa Barat,
Selasa (8/6/2021).
Kunjungan kerja Ma'ruf tersebut adalah untuk menghadiri Rembuk Nasional Vokasi dan
Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 serta peresmian Bank Wakaf
Mikro (BWM) di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.
Rombongan terbatas Wapres berangkat dari Jakarta dengan menggunakan pesawat CN-295 TNI
AU dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
Dikutip dari siaran pers, rombongan melakukan lepas landas menuju Tasikmalaya pada pukul
07.20 WIB dan mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Wiriadinata Tasikmalaya, Jawa Barat pukul
08.10 WIB.
Terima kasih telah membaca Kompas.com.Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email
kamu.Daftarkan email Wapres beserta rombongan pun langsung berangkat menuju Pondok
Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat untuk meresmikan BLK Komunitas
dan BWM di lokasi yang sudah dijadwalkan.
Dalam rombongan, hadir pula 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 RI Amin melakukan kunjungan kerja ke, Jawa Barat, Selasa (8/6). Ma'ruf beserta
rombongan berangkat menggunakan Pesawat CN-295 TNI AU dari Pangkalan TNI AU Halim
Perdanakusuma sekitar pukul 07.20 WIB. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Ma'ruf terlihat
didampingi sejumlah pejabat di antaranya Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Wimboh Santoso.

MA'RUF AMIN KUNKER KE TASIK, RESMIKAN BALAI LATIHAN KERJA DAN BANK
WAKAF MIKRO
Wakil Presiden RI Amin melakukan kunjungan kerja ke, Jawa Barat, Selasa (8/6). Ma'ruf beserta
rombongan berangkat menggunakan Pesawat CN-295 TNI AU dari Pangkalan TNI AU Halim
Perdanakusuma sekitar pukul 07.20 WIB.
Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Ma'ruf terlihat didampingi sejumlah pejabat di antaranya
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Ketua
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
Kunjungan kerja ke Tasikmalaya ini dilakukan Ma'ruf dalam rangka menghadiri acara 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.
Ma'ruf dan rombongan dijadwalkan tiba di Pangkalan Udara TNI AU Wiriadinata Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat pada pukul 08.10. Setibanya di sana Ma'ruf disambut Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil, Pangdam III/Siliwangi, dan Kapolda Jawa Barat.
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Dalam kegiatan kunker kali ini, Ma'ruf beserta rombongan diagendakan hadir dalam peresmian
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 dan 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, Ma'ruf sedianya
akan langsung kembali ke Jakarta.
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Sebagai program jaminan sosial baru, pemerintah berharap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
bisa memberikan tambahan perlindungan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2021, PP
JKP memiliki sejumlah manfaat kepada korban PHK, yakni manfaat uang tunai, akses informasi
pasar kerja, dan pelatihan kerja ( vocational training ).

SEPERTI APA PENERAPAN MANFAAT PELATIHAN KERJA PROGRAM JKP
Sebagai program jaminan sosial baru, pemerintah berharap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
bisa memberikan tambahan perlindungan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2021, PP JKP memiliki sejumlah manfaat
kepada korban PHK, yakni manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja
(vocational training).
Dari manfaat tersebut, ada satu poin yang cukup menyita perhatian, yaitu manfaat pelatihan
kerja. Pasalnya, para pekerja atau buruh yang terkena PHK dan memiliki tanggungan keluarga,
tentu tak bisa hanya mengandalkan manfaat uang tunai, melainkan harus meningkatkan atau
menambah kemampuan (skill) baru sesuai dengan kebutuhan dunia kerja untuk kembali bekerja
dan memiliki penghasilan tetap.
Melalui pelatihan kerja yang disalurkan melalui JKP, pemerintah berharap bisa menjadi
kesempatan pekerja untuk mengembangkan keterampilan melalui reskilling (pelatihan
kemampuan baru) serta upskilling (peningkatan kemampuan).
Skema manfaat pelatihan kerja dibatasi durasi manfaat hingga maksimum enam bulan. Dengan
tenggat waktu yang diberikan, pemerintah berharap para pekerja atau buruh yang terkena PHK,
bisa kembali bekerja dalam jangka waktu tersebut.
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Menanggapi skema manfaat pelatihan kerja program JKP, Trade Union Rights Center (TURC) -Pusat Studi dan Advokasi Perburuhan-- menilai dari sisi penyediaan program dan kurikulum
pelatihan kerja, pemerintah harus menyesuaikan kondisi kesiapan para pekerja atau buruh untuk
menjalani reskilling dan upskilling. Sebab, jika terdapat kesenjangan antara kualifikasi pekerja
atau buruh terhadap perkembangan industri yang begitu cepat, sulit bagi pekerja atau buruh
untuk mengikuti program pelatihan yang disediakan.
Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja
yang disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Musababnya, jika jenis pelatihan kerja yang
diberikan tidak membuat kemampuan pekerja bertambah, pekerja tetap akan kesulitan untuk
masuk ke dalam lapangan kerja.
Dalam laporan tahunan WEF (2020), pekerja atau buruh yang membutuhkan durasi pelatihan di
bawah satu bulan hanya sekitar 17 persen. Sementara, 45 persen pekerja di Indonesia
membutuhkan durasi program reskilling lebih dari enam bulan.
Artinya, pekerja atau buruh di Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengikuti
program-program pelatihan kerja berupa reskilling, apalagi upskilling. Jika program pelatihan
kerja dari JKP hanya menyediakan jenis-jenis pelatihan singkat, maka tujuan untuk mencetak
pekerja atau buruh yang terampil dan cakap sesuai dengan industri kerja saat ini, akan sulit
dicapai. Apalagi manfaat program ini hanya berlaku maksimal enam bulan.
Data WEF 2020 juga melihat dalam lima tahun ke depan, pekerjaan berbasis digital akan
mendominasi pasar kerja. Dengan melihat situasi sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja
milik pemerintah saat ini, WEF menilai perlunya program JKP memberikan peluang kepada
peserta agar bisa mengakses pelatihan kerja dari lembaga pelatihan non-pemerintah. Tujuannya,
pekerja memiliki kesempatan untuk bisa mengakses pelatihan kerja di lembaga yang memiliki
kredibilitas baik, sehingga setelah di-PHK, pekerja bisa reskilling dan upskilling sesuai dengan
bidangnya.
Hal ini merupakan persoalan yang perlu ditingkatkan dalam aturan JKP. Berangkat dari masalah
tersebut, TURC merekomendasikan PP JKP perlu mendesain pelatihan kerja agar pekerja atau
buruh yang terkena PHK bisa mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
yang bergerak menuju industri 4.0.
Selain itu, TURC juga berharap pemerintah membuka pintu kesempatan kepada peserta JKP
untuk nantinya dapat mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga non pemerintah. Langkah
ini untuk menjawab kebutuhan skill pekerja dan perkembangan industri pasar kerja.
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Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu mengucap terima kasih dan apresiasi
kepada pemerintah Indonesia. Pasalnya, Sunenti (42), Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKW
asal Blok Tengah Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu kini sudah bisa
pulang ke kampung halaman setelah sebelumnya tertahan di Shanghai China.

SUNENTI TKW ASAL INDRAMAYU YANG SAKIT DI CHINA SUDAH TIBA DI RUMAH,
PEMERINTAH DIAPRESIASI
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu mengucap terima kasih dan apresiasi
kepada pemerintah Indonesia.
Pasalnya, Sunenti (42), Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKW asal Blok Tengah Desa
Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu kini sudah bisa pulang ke kampung
halaman setelah sebelumnya tertahan di Shanghai China.
Ketua SBMI Cabang Indramayu, Juwarih mengatakan, Kementerian Luar Negeri melalui
Direktorat Perlindungan WNI dan BHI diketahui memfasilitasi seluruh biaya agar Suneti bisa
pulang.
"Karena merekalah yang berkoordinasi dengan KJRI di Shanghai sehingga Sunenti bisa pulang,"
ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Selasa (8/6/2021).
Sunenti sendiri diketahui merupakan TKW yang bekerja di Sanghai China, ia pun diduga menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena diberangkatkan secara ilegal atau
unprosedural.
Di China, Sunenti diketahui mengalami sakit komplikasi asam akut dan infeksi lambung, Sunenti
tiba-tiba sakit kepala dan langsung tidak sadarkan diri atau koma.
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Ia pun dirawat di rumah sakit dan sempat tertahan karena keluarga tidak sanggup melunasi
besarnya biaya perawatan.
Sunenti yang hanya merupakan seorang janda dari kalangan keluarga petani diketahui harus
melunasi sisa biaya rumah sakit, sebesar Rp 57 juta lagi.
Padahal, keluarga sebelumnya sudah mengirim uang ke rekening teman Sunenti, Dewi untuk
membayar biaya pengobatan. Total secara keseluruhan keluarga sudah mengeluarkan biaya Rp
70.400.00.
Uang tersebut, sebagian didapat keluarga dari hasil menggadaikan rumah, akan tetapi biaya
pengobatan tersebut tetap masih kurang.
Sisa biaya yang harus dibayar itu semuanya dicover pemerintah, termasuk biaya kepulangan
Sunenti ke tanah air setelah merespon surat pengajuan dari SBMI.
Masih diceritakan Juwarih, setibanya di rumah, Sunenti sendiri mengaku sangat bahagia.
Pasalnya, ia sudah lama ingin pulang pulang menemui orang tua dan sanak saudara. Ia juga
bersyukur masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali dengan keluarga.
"Sekarang rasa sedih itu terobati setelah Sunenti pulang ke Indonesia," ujar dia.
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Pemulangan Sunenti (42 tahun) Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKW asal Blok Tengah
Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat selesai. Ia sampai ke
rumah pada Senin (7/6/2021) malam setelah dijemput keluarga di Wisma Atlet Jakarta.

SAKIT SAAT DI CHINA, TKW SUNENTI AKHIRNYA BISA PULANG KE INDRAMAYU
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman, INDRAMAYU - Pemulangan Sunenti
(42 tahun) Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKW asal Blok Tengah Desa Sukadana,
Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat selesai.
Ia sampai ke rumah pada Senin (7/6/2021) malam setelah dijemput keluarga di Wisma Atlet
Jakarta.
Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu, Juwarih mengatakan,
setibanya di rumah, Sunenti langsung disambut para tetangga yang sudah menanti
kedatangannya.
"Yang ngejemput itu ibu, bapak, sama adiknya. Pas sampai rumah banyak tetangga yang
menyambut," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Selasa (8/6/2021).
Sunenti sendiri diketahui merupakan TKW yang bekerja di Sanghai China Dia diduga menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena diberangkatkan secara ilegal atau
unprosedural.
Di China, Sunenti diketahui mengalami sakit komplikasi asam akut dan infeksi lambung.
Sunenti tiba-tiba merasa sakit kepala dan langsung tidak sadarkan diri atau koma.
Ia pun dirawat di rumah sakit dan sempat tertahan karena keluarga tidak sanggup melunasi
besarnya biaya perawatan.
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Sunenti yang hanya merupakan seorang janda dari kalangan keluarga petani diketahui harus
melunasi sisa biaya rumah sakit, sebesar Rp 57 juta lagi.
Padahal, keluarga sebelumnya sudah mengirim uang ke rekening teman Sunenti, Dewi untuk
membayar biaya pengobatan.
Total secara keseluruhan keluarga sudah mengeluarkan biaya Rp 70.400.00.
Uang tersebut, sebagian didapat keluarga dari hasil menggadaikan rumah, akan tetapi biaya
pengobatan tersebut tetap masih kurang.
Hal inilah yang membuatnya harus tertahan, padahal sebelum sakit, Sunenti hendak akan
mengurus kepulangannya ke Indonesia.
Dalam hal ini, Juwarih mengatakan, walau kondisi Sunenti sekarang ini sudah berangsur
membaik, ia menyarankan agar Sunenti menjalani pengobatan rawat jalan.
"Apa lagi ini kan penyakit dalam, kondisinya sekarang masih terlihat lemah," ujarnya.
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Narasumber
neutral - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) Program magang ke Jepang
tersebut gratis dan merupakan kerja sama Kementerian Tenaga Kerja dengan pemerintah
Jepang
negative - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) Selanjutnya, Kementerian
Tenaga Kerja dan tim dari Jepang memberi kesempatan wawancara perusahaan setiap bulan.
Para peserta magang berpotensi menduduki jabatan di perusahaan, seperti manajer produksi
dan lainnya
neutral - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) Untuk persyaratan lengkapnya
bisa dilihat pada formulir pendaftaran yang diunduh tersebut

Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau menawarkan kerja magang ke Jepang
bagi 150 orang dengan mengunduh formulir di bit.ly/fbrmulirmagangjepang2021. " Program
magang ke Jepang tersebut gratis dan merupakan kerja sama Kementerian Tenaga Kerja dengan
pemerintah Jepang," kata Kepala Disnakertrans Riau, Jonli, Senin (7/6).

DISNAKERTRANS TAWARKAN MAGANG KE JEPANG
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau menawarkan kerja magang ke Jepang
bagi 150 orang dengan mengunduh formulir di bit.ly/fbrmulirmagangjepang2021. " Program
magang ke Jepang tersebut gratis dan merupakan kerja sama Kementerian Tenaga Kerja dengan
pemerintah Jepang," kata Kepala Disnakertrans Riau, Jonli, Senin (7/6).
Dia mengatakan, bagi yang berminat bisa mengajukan permohonan dan pendaftaran mengikuti
seleksi yang dimulai 4 Juni hingga 4 Juli 2021.

276

Program ini. katanya, memiliki banyak keuntungan bagi pesertanya, yakni mendapat modal
usaha mandiri 600 ribu Yen atau sekitar Rp70 juta usai mengikuti magang.
"Selanjutnya, Kementerian Tenaga Kerja dan tim dari Jepang memberi kesempatan wawancara
perusahaan setiap bulan. Para peserta magang berpotensi menduduki jabatan di perusahaan,
seperti manajer produksi dan lainnya," terangnya.
Setelah selesai magang, sambungnya, peserta bisa menciptakan usaha mandiri dan mampu
menyerap tenaga kerja setiba di Tanah Air. "Untuk persyaratan lengkapnya bisa dilihat pada
formulir pendaftaran yang diunduh tersebut," terang Jonli.
Sementara itu. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah belum lama ini menerima courtesy call
Duta Besar Jepang untuk Indonesia secara virtual membahas upaya peningkatan kerja sama
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan progam pemagangan.
Ida menyatakan pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama yang sangat
baik, khususnya penempatan PMI dan pemagangan ke Jepang. (Ant)
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Wapres kunjungan kerja ke Tasikmalaya resmikan BLK Komunitas dan
BWM

Nama Media

elshinta.com

Newstrend
Halaman/URL

BLK Komunitas
https://www.elshinta.com/news/236814/2021/06/08/wapreskunjungan-kerja-ke-tasikmalaya-resmikan-blk-komunitas-dan-bwm
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0
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AD Value

Rp 7.500.000

News Value

Rp 22.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Ringkasan
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
- 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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Juru Masak Mengadu ke DPRD Medan
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Narasumber
positive - Sudari ST (Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan) Pasti ada perjanjiannya, semua itu
diatur dalam Permen Nomor 100 Tahun 2004 sama PP 35 tahun 2021 tentang PKWT. Itu nanti
kita lihat perjanjian itu harus dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja
positive - Sudari ST (Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan) Jadi kita akan mengawal proses ini.
Kita mengacu terhadap undang-undang. Kita juga mau lihat proses yang sudah ditangani oleh
Dinas Tenaga Kerja, bentuk anjurannya apa. Dan anjuran itu mengacu pada undang-undang.
Prinsipnya kita segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Ringkasan
Tiga juru masak yang diduga dipecat sepihak oleh salah satu perusahaan restoran masakan
Jepang melaporkan perihal mereka ke DPRD Medan. Senin (7/ 6). Ketiganya datang sekitar pukul
10.30 WIB dan diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST. Dalam pertemuan
itu, Sudari yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini, menyatakan pihaknya akan melihat dan
mempelajari status karyawan di restoran itu, apakah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
atau tidak.

JURU MASAK MENGADU KE DPRD MEDAN
Tiga juru masak yang diduga dipecat sepihak oleh salah satu perusahaan restoran masakan
Jepang melaporkan perihal mereka ke DPRD Medan. Senin (7/ 6). Ketiganya datang sekitar pukul
10.30 WIB dan diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST.
Dalam pertemuan itu, Sudari yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini, menyatakan pihaknya
akan melihat dan mempelajari status karyawan di restoran itu, apakah Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) atau tidak.
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"Pasti ada perjanjiannya, semua itu diatur dalam Permen Nomor 100 Tahun 2004 sama PP 35
tahun 2021 tentang PKWT. Itu nanti kita lihat perjanjian itu harus dicatatkan ke Dinas Tenaga
Kerja," ungkapnya.
Dikatakannya juga bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang perusahaan tersebut
dan dinas terkait baik UPT Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dan Sumatera Utara (Sumut).
"Jadi kita akan mengawal proses ini. Kita mengacu terhadap undang-undang. Kita juga mau lihat
proses yang sudah ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja, bentuk anjurannya apa. Dan anjuran itu
mengacu pada undang-undang. Prinsipnya kita segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat
(RDP)," jelas Sudari.
Di penghujung pertemuan, para juru masak tersebut menyerahkan laporan mereka langsung ke
Sudari. Mereka berharap nantinya akan mendapatkan titik terang sehingga hak-hak mereka
dapat dipenuhi, (mc)
CAPTION:
TERIMA: Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST menerima surat pengaduan juru masak
salah satu restoran Jepang di Medan yang merasa dirugikan oleh pihak perusahaan.
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Bertolak ke Tasikmalaya, Wapres Resmikan BLK Komunitas dan Bank
Wakaf Mikro di Ponpes Cipasung
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Ringkasan
Wakil Presiden Maruf Amin pada hari ini, Selasa (8/6/2021) bertolak ke Tasikmalaya Jawa Barat,
untuk menghadiri Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas Tahun 2020. Tampak ikut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja kali ini, di
antaranya Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

BERTOLAK KE TASIKMALAYA, WAPRES RESMIKAN BLK KOMUNITAS DAN BANK
WAKAF MIKRO DI PONPES CIPASUNG
JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin pada hari ini, Selasa (8/6/2021) bertolak ke Tasikmalaya
Jawa Barat, untuk menghadiri Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai Latihan Kerja
(BLK) Komunitas Tahun 2020.
Wapres juga akan meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna,
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Dalam keterangan yang diterima, Selasa (8/6/2021) Wapres bertolak menggunakan Pesawat
CN-295 TNI AU.
Wapres berangkat bersama 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.
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Bersama rombongan, Maruf 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.
Usai melakukan peresmian BLK Komunitas dan Bank Wakaf Mikro di Cipasung, Wapres kembali
ke Jakarta.
Tampak ikut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja kali ini, di antaranya 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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Wapres Kunjungan Kerja ke Tasikmalaya Resmikan BLK Komunitas dan
BWM

Nama Media
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Newstrend
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BLK Komunitas
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Ringkasan
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.

285

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.
Editor : Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id).
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Wapres Resmikan BLK Komunitas dan BWM di Tasikmalaya

Nama Media
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Ringkasan
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bertolak ke Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6/2021) 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 RESMIKAN BLK KOMUNITAS DAN BWM DI TASIKMALAYA
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bertolak ke Kabupaten Tasikmalaya, Jawa
Barat, Selasa (8/6/2021) 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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LPK Kabupaten Sidoarjo Diminta Didik Mental Siswanya

Nama Media
Newstrend
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Narasumber
neutral - H. Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo) Saya mohon lewat Bimtek Tata Kelola ini
kualitas LPK ini meningkat, pelayanannya juga bagus, tata kelola internnya juga bagus,
menghasilkan instruktur-instruktur yang mumpuni sehingga ujungnya Sidoarjo mencetak
pahlawan-pahlawan baru dibidang ketenagakerjaan yang bisa membuat Sidoarjo lebih baik lagi
negative - H. Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo) Kami melihat beberapa BLK termasuk LPK ini
dalam tanda kutip kurang menyentuh, tidak sesuai apa yang dibutuhkan industri di Sidoarjo
neutral - H. Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo) Ini penting kedepan, pelatihannya kedepan
bukan hanya membangun kompetensi tapi jiwanya, karakternya, karakter survival ini yang
kurang di Sidoarjo
positive - Feny Apridawati (Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo) Ini merupakan harapan yang
paling luar biasa untuk Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mewujudkan visi dan misi bupati dan
wakil bupati untuk menciptakan seratus ribu lapangan kerja baru
negative - Feny Apridawati (Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo) Andaikata nanti ada siswa atau
lulusan dari LPK semua mengalami kejadian semisal keluar kerja kami juga diberi informasi
sehingga kami nanti bisa menindaklanjuti

Ringkasan
Puluhan Lembaga Pelatihan Kerja/LPK yang ada di Kabupaten Sidoarjo mendapat Bimbingan
Teknis/Bimtek Tata Kelola dari Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, Selasa, (8/6/2021). Kegiatan yang
diselenggarakan di kantor Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo dibuka Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor
(Gus Muhdlor), dan juga dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman.
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LPK KABUPATEN SIDOARJO DIMINTA DIDIK MENTAL SISWANYA
Sidoarjo - Puluhan Lembaga Pelatihan Kerja/LPK yang ada di Kabupaten Sidoarjo mendapat
Bimbingan Teknis/Bimtek Tata Kelola dari Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, Selasa, (8/6/2021).
Kegiatan yang diselenggarakan di kantor Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo dibuka Bupati Sidoarjo H.
Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor), dan juga dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman.
Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali berharap melalui pelatihan seperti ini tata kelola LPK
kedepan akan lebih maju lagi. Selain itu kualitas serta pelayanan yang diberikan LPK yang ada
akan semakin meningkat. Dengan begitu akan menciptakan tenaga kerja yang memiliki
kompetensi yang mumpuni.
"Saya mohon lewat Bimtek Tata Kelola ini kualitas LPK ini meningkat, pelayanannya juga bagus,
tata kelola internnya juga bagus, menghasilkan instruktur-instruktur yang mumpuni sehingga
ujungnya Sidoarjo mencetak pahlawan-pahlawan baru dibidang ketenagakerjaan yang bisa
membuat Sidoarjo lebih baik lagi," ucapnya.
Lanjut Gus Muhdlor, kedepan, diharapkan ada persamaan persepsi terkait kompetensi yang
diberikan LPK. Ada kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan SDM perusahaan. Bupati Sidoarjo
yang akrab dipanggil Gus Muhdlor tersebut melihat ada beberapa LPK yang memberikan
pelatihan namun kompetensi yang dihasilkan tidak dibutuhkan dunia industri.
"Kami melihat beberapa BLK termasuk LPK ini dalam tanda kutip kurang menyentuh, tidak sesuai
apa yang dibutuhkan industri di Sidoarjo," tukasnya.
Gus Muhdlor juga meminta agar LPK yang ada tidak hanya memberikan pelatihan kerja saja.
Pelatihan membangun karakter siswa didiknya diharapkan juga dilakukannya. Menurutnya hal
itu tidak kalah pentingnya. Bagaimana membangun mental pekerja agar survive dalam dunia
kerja dapat dicapai melalui pelatihan karakter.
"Ini penting kedepan, pelatihannya kedepan bukan hanya membangun kompetensi tapi jiwanya,
karakternya, karakter survival ini yang kurang di Sidoarjo," imbuhnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Feny Apridawati mengatakan saat ini ada 70 LPK yang berdiri
di Kabupaten Sidoarjo. Termasuk juga BLK LN maupun BLK Komunitas.
Dirinya mengatakan kedepan BLK Komunitas akan banyak dibangun di Kabupaten Sidoarjo.
Dikatakannya melaui LPK BLK seperti ini menjadi harapan mewujudkan visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali dan H. Subandi menciptakan 100 ribu lapangan
pekerjaan baru.
"Ini merupakan harapan yang paling luar biasa untuk Kabupaten Sidoarjo dalam rangka
mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati untuk menciptakan seratus ribu lapangan kerja
baru," katanya Fenny.
Dikatakannya setiap tahun Bimtek seperti ini dilakukannya. Tujuannya memberikan pengetahuan
dalam mengelola suatu lembaga pelatihan kerja. Feny meminta ada output dari pelatihan yang
dilakukannya. Semisal feedback data setiap akhir semester yang dilaporkan kepada instansinya.
Dirinya ingin mengetahui berapa jumlah siswa yang dilatih serta berapa siswa yang telah
ditempatkan bekerja oleh LPK. "Andaikata nanti ada siswa atau lulusan dari LPK semua
mengalami kejadian semisal keluar kerja kami juga diberi informasi sehingga kami nanti bisa
menindaklanjuti," paparnya.
(isa/ted).
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Narasumber
neutral - Faridah Lim (Country Manager JobStreet Indonesia) Kandidat harus relevan dengan
perubahan teknologi. Sebab perubahan sangat cepat terjadi
negative - Faridah Lim (Country Manager JobStreet Indonesia) Otomatisasi ditakutkan pekerja,
hal ini yang banyak dikhawatirkan, karena adanya pergeseran perubahan yang sangat cepat.
Sementara itu, adanya banyak pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa melibatkan tenaga kerja
manusia terus naik
positive - Faridah Lim (Country Manager JobStreet Indonesia) Kita harus banyak belajar dan mau
mengikuti perkembangan. Sehingga kita baru bisa mengikuti kemauan dunia kerja ini. Sehingga
otomatisasi tak perlu ditakuti, jika kita memiliki skill lebih. Yang mana pekerjaan kita berpindah
jadi otomatisasi, maka kita akan memiliki skill lain yang bisa melengkapi skill kita sebelumnya

Ringkasan
Country Manager JobStreet Indonesia, Faridah Lim membeberkan tips mudah mendapat
pekerjaan meskipun otomatisasi terus bergulir. Menurutnya, pencari kerja harus terus
menyesuaikan diri dengan perubahan dunia kerja dan teknologi agar berdaya saing. "Kandidat
harus relevan dengan perubahan teknologi. Sebab perubahan sangat cepat terjadi," kata Faridah
dalam diskusi online, Jakarta, Senin (7/6).

KUASAI HAL INI AGAR MUDAH MENDAPAT PEKERJAAN
Country Manager JobStreet Indonesia, Faridah Lim membeberkan tips mudah mendapat
pekerjaan meskipun otomatisasi terus bergulir. Menurutnya, pencari kerja harus terus
menyesuaikan diri dengan perubahan dunia kerja dan teknologi agar berdaya saing.
"Kandidat harus relevan dengan perubahan teknologi. Sebab perubahan sangat cepat terjadi,"
kata Faridah dalam diskusi online, Jakarta, Senin (7/6).
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Faridah menjelaskan, selama ini otomatisasi menjadi momok menakutkan bagi pencari kerja.
Padahal otomatisasi tak perlu ditakutkan apabila memiliki skill lain di luar kemampuan utama.
"Otomatisasi ditakutkan pekerja, hal ini yang banyak dikhawatirkan, karena adanya pergeseran
perubahan yang sangat cepat. Sementara itu, adanya banyak pekerjaan yang bisa dilakukan
tanpa melibatkan tenaga kerja manusia terus naik," jelasnya.
Secara rinci, Faridah merangkum tips yang harus dikuasai oleh pekerja bila ingin mudah
mendapat pekerjaan. Pertama, kandidat atau pekerja harus banyak belajar. Kedua, mau
mengembangkan diri serta ketiga terus mengikuti perkembangan zaman.
"Kita harus banyak belajar dan mau mengikuti perkembangan. Sehingga kita baru bisa mengikuti
kemauan dunia kerja ini. Sehingga otomatisasi tak perlu ditakuti, jika kita memiliki skill lebih.
Yang mana pekerjaan kita berpindah jadi otomatisasi, maka kita akan memiliki skill lain yang
bisa melengkapi skill kita sebelumnya," tandasnya.
[idr].
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Ringkasan
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengharapkan pondok pesantren bukan hanya sebagai pusat
pendidikan dan pusat dakwah, melainkan juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Tak
hanya keterampilan, para santri juga diharapkan diajari kewirausahaan sehingga pesantren
dapat melahirkan ”Gus Iwan”, yakni santri bagus, pintar mengaji, dan usahawan.

JAWAB PROBLEM KETENAGAKERJAAN, WAPRES DORONG PESANTREN LAHIRKAN
"GUS IWAN"
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengharapkan pondok pesantren bukan hanya sebagai pusat
pendidikan dan pusat dakwah, melainkan juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Tak
hanya keterampilan, para santri juga diharapkan diajari kewirausahaan sehingga pesantren
dapat melahirkan ”Gus Iwan”, yakni santri bagus, pintar mengaji, dan usahawan.
Hal ini disampaikan Wapres Ma’ruf Amin pada Selasa (8/6/2021) saat memberikan sambutan
dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta Peresmian Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas Tahun 2020 dan Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren Cipasung,
Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Hadir pada kesempatan tersebut, antara lain,
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil.
”Ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kecil, terutama yang terkait akses
permodalan, masih menjadi persoalan. Di tengah serangkaian upaya pemulihan di berbagai
sektor yang terdampak pandemi Covid-19, persoalan tersebut juga semakin mengemuka dan
menjadi perhatian serius pemerintah yang terus mengupayakan jalan keluarnya,” kata Wapres
Amin.
Ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kecil, terutama yang terkait akses
permodalan, masih menjadi persoalan.
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Menurut Wapres Amin persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks. Angka
pengangguran di Indonesia masih relatif tinggi, sementara daya saing atau produktivitas tenaga
kerja masih rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2021 menunjukkan, terdapat 19,1
juta tenaga kerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Persoalan tersebut ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung
terus meningkat setiap tahun serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai
atau pernah mengikuti pelatihan kerja. Kondisi itu menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian
keterampilan. Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0
dan teknologi digital yang semakin cepat yang mendisrupsi beragam sektor kehidupan, termasuk
industri dan ketenagakerjaan.
”Oleh karenanya, afirmasi kebijakan pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut
agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis dan berperan di era persaingan global yang ketat
ini,” kata Wapres Amin.
Pemerintah telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai program
prioritas yang paling utama. Hal ini karena faktor kualitas SDM menjadi kunci untuk
memenangkan persaingan global. Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing
suatu negara terhadap negara lainnya, baik dari sisi daya tarik investasi maupun produk yang
dihasilkannya.
Angka pengangguran yang masih relatif tinggi dan daya saing yang rendah disebabkan, antara
lain, oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya.
”Untuk itu, diperlukan konsep dan langkah-langkah perbaikan yang cepat, tepat, dan efisien
sebagai fondasi yang penting untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital
saat ini,” ujar Wapres Amin.
Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.
Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan
organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga keagamaan, seperti pondok-pondok pesantren
yang tersebar di berbagai pelosok daerah.
Wapres Amin menuturkan, tantangan nyata yang dihadapi dalam melaksanakan langkah-langkah
strategis untuk menyiapkan SDM yang mampu bersaing secara global adalah kemampuan di
bidang teknologi digital, seperti big data (mahadata), artificial intelligence (kecerdasan buatan),
dan internet of things (serba internet).
”Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini saya menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh
jajaran Kemenaker yang sejak tahun 2017 telah bekerja keras mengembangkan program BLK
komunitas melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga keagamaan, seperti pondok pesantren,
seminari, dhammasekha, dan pasraman,” kata Wapres Amin.
Wapres juga mengapresiasi peran OJK yang sejak tahun 2017 terus mendorong pengembangan
BWM di pesantren-pesantren. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar dan
diawasi OJK, BWM didirikan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang
belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal serta berperan untuk memberdayakan
komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan.
”Melalui konsep yang dikembangkan tersebut, BWM diharapkan dapat secara nyata mendukung
upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Target nasabah pembiayaan BWM adalah
masyarakat miskin produktif yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal,” kata
Wapres.
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Model bisnis BWM, lanjut Wapres Amin, hadir sebagai inkubator untuk mempersiapkan nasabah
agar nantinya naik kelas menjadi pelaku usaha yang mampu mengakses lembaga keuangan
formal dengan persyaratan pembiayaan yang lebih kompleks.
BLK komunitas
Menaker Ida Fauziyah menuturkan, berdasarkan data BPS Februari 2021, komposisi angkatan
kerja Indonesia terdiri dari 131,06 juta orang yang bekerja dan 8,75 juta orang yang
menganggur. ”Apabila dibandingkan dengan data Agustus 2020, saat pandemi lagi kuat-kuatnya,
jumlah angkatan kerja kita meningkat 1,59 juta orang. Penduduk bekerja naik sebesar 2,61 juta
orang dan pengangguran turun sebesar 1,02 juta orang,” katanya.
Menurut Ida, data ini menunjukkan bahwa berbagai langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah
dalam menangani pandemi Covid-19 serta memulihkan ekonomi nasional dapat dirasakan
dampak positifnya. Kemenaker terus bekerja memulihkan sektor ketenagakerjaan, salah satunya
dengan mengembangkan kompetensi calon tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Dalam konteks ini, lanjut Ida, kehadiran BLK komunitas menjadi sangat strategis. Pembangunan
BLK komunitas merupakan salah satu program terobosan pemerintah untuk memperluas akses
pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di komunitas lembaga keagamaan dan lembaga
pendidikan agama. ”Dan, karena tingkat pengangguran tertinggi kita dapati pada saat pandemi
maka kita perluas penerima program BLK komunitas ini berbasis serikat pekerja/serikat buruh,”
katanya.
BLK komunitas ini penting karena Kemenaker bertekad mendekatkan sarana dan prasarana
pelatihan dengan masyarakat di tingkat basis. Melalui BLK komunitas tersebut pemerintah
bertekad untuk menjangkau segala sudut yang belum terjangkau oleh lembaga pelatihan, baik
lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta.
Ida menuturkan, BLK komunitas membekali keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan
keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas masyarakat di sekitarnya. Pada
2020, Kemenaker telah membangun 1.014 BLK komunitas atau melebihi target yang 1.000 BLK
komunitas.
Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK komunitas, kita bisa menambah
kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68.000 pencari kerja per tahun.
”Sehingga, sejak tahun 2017 hingga saat ini (telah dibangun) sebanyak 2.127 BLK komunitas
yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha,
pasraman, dan komunitas serikat pekerja dan serikat buruh di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan asumsi dua paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK komunitas, kita bisa menambah
kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68.000 pencari kerja per tahun,” kata Ida.
Bank wakaf mikro
Ketua OJK Wimboh Santoso menuturkan pihaknya sangat mendukung program vokasi dan
kewirausahaan dalam pengembangan kualitas pelatihan dan penyamaan standar pelatihan bagi
seluruh komponen bangsa, terutama para generasi muda. OJK akan mendorong industri
keuangan untuk dapat menjalin kerja sama dan bersinergi dengan program pelatihan yang
dinaungi oleh BLK.
”Program bank wakaf mikro merupakan bagian dari upaya perluasan akses pembiayaan,
pembinaan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dan, sekaligus mengungkit mentalitas
kewirausahaan di lingkungan pesantren dan seluruh komponen masyarakat sekitarnya,” kata
Wimboh.
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Program bank wakaf mikro merupakan bagian dari upaya perluasan akses pembiayaan,
pembinaan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dan, sekaligus mengungkit mentalitas
kewirausahaan di lingkungan pesantren dan seluruh komponen masyarakat sekitarnya.
Wimboh menuturkan BWM menonjolkan skema sinergi, gotong royong, tanggung-menanggung,
serta memberikan akses pembiayaan yang mudah, murah, tanpa jaminan, tanpa bunga, dan
hanya sumbangan administrasi bagi masyarakat yang belum secara formal bisa diberi
pembiayaan oleh lembaga keuangan formal.
Sejak diluncurkan tiga tahun lalu, lanjut Wimboh, sudah ada 61 BWM yang tersebar di 19
provinsi. ”Kehadirannya telah dirasakan oleh beribu-ribu nasabah yang jumlahnya akan terus
bertambah. Dan, program bank wakaf mikro ini sekaligus adalah platform tambahan bagi
pesantren dalam pembinaan umat yang berbasis pada pendidikan, pembinaan, dan pemberian
contoh kepada masyarakat,” ujarnya.
Sinergi BWM dengan BLK di pondok pesantren, menurut Wimboh, akan menjadi indikator dalam
penciptaan dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat di level sangat mikro dengan melalui
dukungan pendanaan serta pembinaan. Identifikasi akan dilakukan untuk mengetahui nasabah
BWM yang dapat ditingkatkan usahanya untuk mendapatkan pembiayaan lebih besar dan dibina
agar lebih formal sehingga nantinya mereka bisa mendapatkan program-program pembiayaan
formal dari pemerintah, seperti kredit usaha rakyat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menuturkan bahwa sepanjang
pandemi Covid-19 di tahun 2020, Jabar merupakan provinsi tertinggi dalam pencapaian
investasi. Berdasar jawaban pertanyaan yang diajukannya kepada para investor terkait alasan
pemilihan Jawa Barat sebagai lokasi investasi, mereka menganggap bahwa infrastruktur di
provinsi tersebut relatif lebih baik.
”Hal menarik lainnya dari survei kepada investor kenapa mereka suka di Jawa Barat karena
tingkat produktivitas SDM di Jawa Barat skornya tertinggi di Indonesia. Jadi, setara dengan skor
SDM di Vietnam yang dianggap salah satu paling produktif di ASEAN. Ada sekitar 4-6 industri
yang pindah ke provinsi lain karena mengejar upah murah, tapi (ternyata) produktivitasnya juga
ikut turun sehingga kemudian balik lagi (ke Jawa Barat). Akhirnya, saya fasilitasi juga di Jawa
Barat,” kata Ridwan.
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Narasumber
neutral - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Kami akan menyurati Presiden Joko Widodo
untuk menghentikan diskusi rencana revisi PP tersebut. Besar harapan kami agar ini mendapat
perhatian, khususnya pekerja IHT dapat memperoleh kepastian kelangsungan hidup dan
kesejahteraan pekerja
neutral - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Saya rasa itu kita sama-sama tahu ada
dana tergulirkan untuk membiayai kampanye antirokok
negative - Sudarto (Ketua Umum Federasi Serikat) Industri rokok kan bukan hal yang baru,
sudah puluhan tahun menjadi sawah dan ladang bagi para pekerja di IHT. Sampai detik ini juga
industrinya legal, jadi tolong perhatikan buruh-buruh kecil yang bekerja di sini
neutral - Sudarto (Ketua Umum Federasi Serikat) Tenaga kerja IHT, anggota kami juga rakyat
Indonesia. Kami mohonkan perhatian dari Bapak Menkes bahwa Indonesia adalah negara
berdaulat maka jangan terpengaruh dorongan-dorongan kelompok atau LSM asing antirokok
yang mengatasnamakan kesehatan tapi tidak mempertimbangkan keadaan di Indonesia

Ringkasan
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto meminta Presiden Joko Widodo untuk
membatalkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 yang dinilai sangat
memberatkan industri hasil tembakau . Khususnya tenaga kerja yang menggantungkan hidup di
sektor tersebut. Dia menilai, adanya indikasi keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
asing dalam kampanye antirokok di Indonesia. Padahal sebut dia, LSM asing sama sekali tak
memahami keadaan dan kondisi Indonesia.
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TOLAK REVISI PP TEMBAKAU, INI ALASAN BURUH ROKOK
JAKARTA, - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto meminta Presiden Joko Widodo untuk
membatalkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 yang dinilai sangat
memberatkan industri hasil tembakau . Khususnya tenaga kerja yang menggantungkan hidup di
sektor tersebut.
"Kami akan menyurati Presiden Joko Widodo untuk menghentikan diskusi rencana revisi PP
tersebut. Besar harapan kami agar ini mendapat perhatian, khususnya pekerja IHT dapat
memperoleh kepastian kelangsungan hidup dan kesejahteraan pekerja," ucap dia melalui
keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).
Dia menilai, adanya indikasi keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing dalam
kampanye antirokok di Indonesia. Padahal sebut dia, LSM asing sama sekali tak memahami
keadaan dan kondisi Indonesia.
"Saya rasa itu kita sama-sama tahu ada dana tergulirkan untuk membiayai kampanye antirokok,"
ujarnya.
Lebih lanjut kata dia, revisi PP No.109 Tahun 2012 akan menyebabkan para buruh industri hasil
tembakau (IHT) kehilangan lapangan pekerjaannya. Dia menambahkan, IHT merupakan sektor
yang turut sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya.
Bahkan pada situasi pandemi Covid-19, protokol kesehatan sektor padat karya tersebut sangat
mengutamakan keselamatan pekerjanya. Saat ini, kata Sudarto, RTMM SPSI menaungi sebanyak
244.221 orang tenaga kerja, 60 persen diantaranya pekerja di IHT.
"Industri rokok kan bukan hal yang baru, sudah puluhan tahun menjadi sawah dan ladang bagi
para pekerja di IHT. Sampai detik ini juga industrinya legal, jadi tolong perhatikan buruh-buruh
kecil yang bekerja di sini," ujar Sudarto.
"Tenaga kerja IHT, anggota kami juga rakyat Indonesia. Kami mohonkan perhatian dari Bapak
Menkes bahwa Indonesia adalah negara berdaulat maka jangan terpengaruh dorongandorongan kelompok atau LSM asing antirokok yang mengatasnamakan kesehatan tapi tidak
mempertimbangkan keadaan di Indonesia," sambung dia.
Sebagai informasi, rencana revisi PP 109/2012 akan fokus pada perluasan gambar peringatan
kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen serta pelarangan total promosi dan iklan di berbagai
media termasuk tempat penjualan.
PP 109/2012 yang saat ini berlaku dinilai tidak cukup ketat dalam mengatur pengendalian produk
rokok maupun pembatasan komunikasi produsen dengan konsumen.
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Ringkasan
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).

BARISTA DAN CALON BARISTA DI PACET BANDUNG JADI PESERTA BPJS
KETENAGAKERJAAN
- 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 Wijaya mengatakan, pihaknya berkomitmen ingin
memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para peserta di BLKK-nya tersebut.
Untuk itu, pihaknya sengaja bekerja 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 Juni 2021.
Pungkit menegaskan, kerja sama ini memberikan perlindungan jaminan sosial siswa peserta
berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
"Ini merupakan inisiatif dari balai latihan kerja untuk menjadi perisai jaminan sosial
ketenagakerjaan, karena di desa Pangauban sendiri sektor pertanian dan perkebunan menjadi
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mata pencaharian utama. Jadi, selain peserta pelatihan, maka warga masyarakat pun bisa ikut
mendaftar BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran setiap bulan," ujarnya.
Sementara 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, warga masyarakat Pangauban, dan warga Kecamatan Pacet
pada umumnya.
"Kami bersyukur bahwa peserta BLKK Salafiyah Yasin ini diasuransikan kepada BPJS
Ketenagakerjaan Regional Bandung . Sekaligus kami sosialisasikan fungsi BPJS Ketenagakerjaan
sangat penting untuk peserta dan warga masyarakat pada umum," ujarnya.
Seorang peserta BLKK Salafiyah Yasin, Rifky Nurizki (21) mengatakan, dirinya sangat
mengapresiasi upaya inisiatif yang dilakukan BLKK Salafiyah Yasin tersebut. Sebab, kata dia,
kecelakaan kerja tidak pernah bisa diprediksi.
"Dengan adanya perlindungan jaminan sosial ini memberikan rasa nyaman kepada kami saat
menjalankan rutinitas pekerjaan kami. Ini sebagai antisipasi jika di kemudian hari kami terkena
musibah berupa kecelakaan kerja di tempat kerja kami," ungkap dia.
Dia pun mengajak kepada seluruh pekerja di Kecamatan Pacet, baik pekerja formal maupun
informal, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan . Sebab, dengan menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan ini, jaminan sosial pekerja akan terlindungi.***.
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positive - Sudarto (KETUA Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI)) Kami tahu Bapak Menteri Kesehatan
bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat dan kami mendukung sepenuhnya, tapi
beliau juga patut mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan kelangsungan industri
neutral - Sudarto (KETUA Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI)) Saya rasa itu kita sama-sama tahu ada
dana tergu- lirkan untuk membiayai kampanye antirokok
negative - Sudarto (KETUA Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI)) Tenaga kerja IHT. anggota kami, juga
rakyat Indonesia. Kami mohonkan perhatian dari Bapak Menkes bahwa Indonesia adalah negara
berdaulat. Jangan terpengaruh dorongan-dorongan kelompok atau LSM asing antirokok yang
mengatasnamakan kesehatan, tapi tidak mempertimbangkan keadaan di Indonesia
negative - Sudarto (KETUA Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI)) Industri rokok bukan hal yang baru, sudah
puluhan tahun menjadi sawah dan ladang bagi para pekerja di IHT. Sampai detik ini juga
industrinya legal. Jadi, tolong perhatikan buruh-buruh kecil yang bekerja di sini

Ringkasan
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Sudarto meminta Presiden Joko Widodo membatalkan
rencana revisi PP No 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau bagi Kesehatan. Menurutnya, revisi PP tersebut akan memberatkan industri
hasil tembakau (IHT), khususnya tenaga kerja yang mAnggantungkan hidup di sektor tersebut.
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RTMM SPSI TOLAK REVISI PP 109/2012
KETUA Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Sudarto meminta Presiden Joko Widodo membatalkan
rencana revisi PP No 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Menurutnya, revisi PP tersebut akan memberatkan industri hasil tembakau (IHT), khususnya
tenaga kerja yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.
"Kami tahu Bapak Menteri Kesehatan bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat dan
kami mendukung sepenuhnya, tapi beliau juga patut mempertimbangkan aspek tenaga kerja
dan kelangsungan industri," ujarnya dalam keterangan resminya, kemarin.
Poin yang disoroti pihaknya dari rencana revisi itu ialah kewajiban pabrikan rokok memperbesar
gambar peringatan kesehatan menjadi 90% di kemasan, serta larangan promosi dan iklan.
Sudarto menduga adanya indikasi keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing dalam
kampanye antirokok di Indonesia. "Saya rasa itu kita sama-sama tahu ada dana tergulirkan untuk
membiayai kampanye antirokok," ujarnya.
Dia mengatakan revisi PP 109/2012 akan menyebabkan para buruh IHT kehilangan lapangan
pekerjaan.
"Tenaga kerja IHT. anggota kami, juga rakyat Indonesia. Kami mohonkan perhatian dari Bapak
Menkes bahwa Indonesia adalah negara berdaulat. Jangan terpengaruh dorongan-dorongan
kelompok atau LSM asing antirokok yang mengatasnamakan kesehatan, tapi tidak
mempertimbangkan keadaan di Indonesia," katanya.
Dia menambahkan. IHT merupakan sektor yang turut memperhatikan kesejahteraan para
pekerja. Bahkan pada situasi pandemi, protokol kesehatan di sektor padat karya tersebut sangat
mengutamakan keselamatan pekerja.
"Industri rokok bukan hal yang baru, sudah puluhan tahun menjadi sawah dan ladang bagi para
pekerja di IHT. Sampai detik ini juga industrinya legal. Jadi, tolong perhatikan buruh-buruh kecil
yang bekerja di sini," katanya.
Saat ini, kata Sudarto. RTMM SPSI menaungi sebanyak 244.221 tenaga kerja yang sebanyak
60% ialah pekerja di IHT. (RO/E-2)
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Ringkasan
Arus kepulangan para pekerja migran Indonesia (PM) asal Jatim hingga kemarin masih mengalir.
Lebih dari 13 ribu pahlawan devisa itu kembali ke tanah air sejak April lalu. Dari seluruh PMI
yang telah tiba, 162 orang di antaranya dinyatakan terkonfirmasi positif virus korona. Mayoritas
telah sembuh dan pulang ke kampung halaman. Sebagian masih menjalani karantina dan
perawatan.

SUDAH 162 PMI TERKONFIRMASI POSITIF
Arus kepulangan para pekerja migran Indonesia (PM) asal Jatim hingga kemarin masih mengalir.
Lebih dari 13 ribu pahlawan devisa itu kembali ke tanah air sejak April lalu.
Dari seluruh PMI yang telah tiba, 162 orang di antaranya dinyatakan terkonfirmasi positif virus
korona. Mayoritas telah sembuh dan pulang ke kampung halaman. Sebagian masih menjalani
karantina dan perawatan.
Kepala UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Budi Raharjo mengatakan, kedatangan PMI masih terus
berlangsung. Mereka datang melalui Bandara Juanda. "Hampir setiap hari ada kedatangan baru,"
jelasnya kemarin.
Berdasar data, sejak 28 April hingga 5 Juni, total 13.721 PMI tiba di tanah air Dari jumlah
tersebut, 162 orang dinyatakan positif Covid-19. "Mereka yang sudah sembuh diperbolehkan
pulang. Yang belum diminta tetap karantina,' katanya
Masih mengalirnya kepulangan para PMI disebabkan sejumlah alasan. Mulai kontrak habis, cuti
kerja, hingga deportasi dari negeri rantau karena masalah dokumen keimigrasian serta dampak
situasi pandemi Covid-19. (elo/c6/ris)
caption:
PAHLAWAN DEVISA: Para PMI yang baru datang dikumpulkan di Mabes Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Surabaya. Mereka lantas menjalani serangkaian pemeriksaan.
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positive - Deny Yusyulian (Deputi Direktur Wilayah BP Jamsostek Jatim) Harapannya, para
pekerja bisa mengikuti program tersebut Mereka memiliki jaminan apabila terjadi pemutusan
hubungan kerja
positive - Deny Yusyulian (Deputi Direktur Wilayah BP Jamsostek Jatim) Selain itu, JKP bisa
membantu mereka untuk membuka usaha lagi

Ringkasan
Efek pandemi Covid-19 menyasar berbagai sektor. Salah satunya, banyaknya pemutusan
hubungan kerja (PHK). Mal itu juga terjadi di wilayah Jatim. Situasi tersebut direspons BPJS
Tenaga Kerja atau BP Jamsostek. Saat ini lembaga itu mulai menyosialisasikan layanan jaminan
kehilangan pekerjaan (JKP).

SOSIALISASIKAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
Efek pandemi Covid-19 menyasar berbagai sektor. Salah satunya, banyaknya pemutusan
hubungan kerja (PHK). Mal itu juga terjadi di wilayah Jatim.
Situasi tersebut direspons BPJS Tenaga Kerja atau BP Jamsostek. Saat ini lembaga itu mulai
menyosialisasikan layanan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Deputi Direktur Wilayah BP Jamsostek Jatim Deny Yusyulian mengatakan, JKP sebenarnya
digulirkan sejak Februari lalu. Namun, sebagian masyarakat belum mengenal program tersebut.
"Harapannya, para pekerja bisa mengikuti program tersebut Mereka memiliki jaminan apabila
terjadi pemutusan hubungan kerja," katanya.
Dia menjelaskan, program JKP membantu para karyawan yang terkena PHK. Mereka tetap bisa
memenuhi kebutuhan hidup dasar. "Selain itu, JKP bisa membantu mereka untuk membuka
usaha lagi," tuturnya.
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Program itu tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. BP Jamsostek juga
menyiapkan program pelatihan serta akses informasi pasar kerja Dengan begitu, karyawan yang
terkena PHK tetap merasa didampingi.
Berdasar data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, jumlah pekerja yang
mengalami PHK sebagai dampak pandemi Covid-19 pada 2020 mencapai 7.246 orang. Jumlah
itu belum termasuk pekerja yang dirumahkan perusahaannya.
Deny juga mengajak perusahaan-perusahaan di Jatim mengikutsertakan karyawannya pada
program tersebut. (riq/c7/ris)
caption:
UNTUK PEKERJA: Deputi Direktur Wilayah BP Jamsostek Jatim Deny Yusyulian (tengah)
menyampaikan paparan dalam sosialisasi program JKP kepada pengusaha dan kelompok pekerja
di Surabaya.
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Narasumber
positive - Sudari (Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan) Pasti ada perjanjiannya. Semua itu,
diatur dalam Kepmen No. 100/2004 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 tentang PKWT. Itu
nanti, kami lihat perjanjiannya harus dicatat ke Dinas Tenaga Kerja
negative - Adit (juru masak Sushi Mentai Medan) Kami mengadu untuk meminta pertimbangan
atas perihal gaji kami yang masih ditahan, dan pemecatan sepihak. Meski saya masih ada nama
di 'schedule ', tapi gaji tidak dikeluarkan
neutral - Adit (juru masak Sushi Mentai Medan) Dan hak- hak kami yang lain juga tidak
dikeluarkan, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, jam kerja berlebihan, dan 'tax
service' enggak dikasih. Kontrak kerja setahun, tapi dibuat magang

Ringkasan
DPRD Kota Medan, Sumatera Utara menerima laporan dari juru masak Sushi Mentai Medan yang
merupakan restoran yang menjual makanan khas Jepang, diduga telah dipecat secara sepihak
oleh pengelola restoran. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan Sudari, di Medan, Senin,
mengaku pihaknya akan melihat dan mempelajari status tiga orang juru masak restoran ini,
seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

DPRD MEDAN MENERIMA LAPORAN JURU MASAK SUSHI MENTAI DIDUGA DIPECAT
Medan - DPRD Kota Medan, Sumatera Utara menerima laporan dari juru masak Sushi Mentai
Medan yang merupakan restoran yang menjual makanan khas Jepang, diduga telah dipecat
secara sepihak oleh pengelola restoran.

309

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan Sudari, di Medan, Senin, mengaku pihaknya akan
melihat dan mempelajari status tiga orang juru masak restoran ini, seperti Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT).
"Pasti ada perjanjiannya. Semua itu, diatur dalam Kepmen No. 100/2004 dan Peraturan
Pemerintah No. 35/2021 tentang PKWT. Itu nanti, kami lihat perjanjiannya harus dicatat ke Dinas
Tenaga Kerja," ujarnya pula.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil
pengelola restoran makanan khas Negeri Sakura itu dan instansi terkait, terutama Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja Kota Medan.
". Kami juga mau lihat, proses yang sudah ditangani Dinas Tenaga Kerja. Prinsipnya, kami segera
jadwalkan RDP (Rapat Dengar Pendapat)," kata Sudari.
Adit (33), juru masak Sushi Mentai Medan yang diduga dipecat sepihak oleh pengelola restoran
berharap mendapatkan titik terang, sehingga hak-hak mereka dapat dipenuhi oleh perusahaan.
"Kami mengadu untuk meminta pertimbangan atas perihal gaji kami yang masih ditahan, dan
pemecatan sepihak. Meski saya masih ada nama di 'schedule ', tapi gaji tidak dikeluarkan," ujar
dia.
"Dan hak- hak kami yang lain juga tidak dikeluarkan, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS
Kesehatan, jam kerja berlebihan, dan 'tax service' enggak dikasih. Kontrak kerja setahun, tapi
dibuat magang," ujar Adit pula.
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