
kami berjuang
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jika berjuang 

bersama!

Jendela Informasi Ketenagakerjaan

Ed
is

i C
at

ur
w

ul
an

 I/
20

20

PENGUATAN K3 DI TENGAH
PANDEMI KORONA

PENGUATAN K3 DI TENGAH
PANDEMI KORONA



2 EDISI CATURWULAN I - TAHUN 2020



3EDISI CATURWULAN I - TAHUN 2020

Pemerintah Indonesia 
melalui Kementerian 
Ketenagakerjaan 
mengambil sejumlah 
langkah strategis 

untuk melindungi buruh/pekerja 
dan kelangsungan dunia usaha 
dari dampak negatif virus 
korona. Dari segi Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) 
Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah meminta setiap 
pengusaha dan pekerja 
mengutamakannya.

Semakin meluasnya 
sebaran virus korona, direspon 
Menaker dengan meminta para 
gubernur agar melaksanakan 
pelindungan pengupahan 
bagi pekerja/buruh terkait 
pandemi COVID-19, serta 
mengupayakan pencegahan, 

mewaspadai penyebaran, 
dan penanganan kasus terkait 
COVID-19 di lingkungan 
kerja. Selain itu Menaker juga 
menjamin Tunjangan Hari 
Raya (THR) Keagamaan tetap 
dibayarkan oleh pengusaha 
kepada pekerja sebagaimana 
ketentuan berlaku.

Tak hanya di dalam 
negeri, Kemnaker juga 
memberikan pelindungan 
bagi para Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) di luar negeri 
dengan menginstruksikan 
Atase Ketenagakerjaan di 
negara-negara penempatan 
untuk segera bertindak 
dan berkoordinasi dengan 
Kementerian Luar Negeri, 
dan KBRI/KJRI. Pada tahap 
selanjutnya pemerintah akan 

memberhentikan sementara 
penempatan PMI di luar negeri.

Selain membahas 
keseriusan Kemnaker dalam 
melindungi pengusaha 
dan pekerja dari pandemi 
COVID-19, MPOWER Edisi I 
Tahun 2020 ini juga dilengkapi 
dengan topik lain seperti kartu 
prakerja, pelindungan upah 
kerja dalam RUU Cipta Kerja, 
dan informasi menarik lainnya 
di bidang Ketenagakerjaan.

Selamat Membaca!

Melindungi Pekerja dan Pengusaha
dari Pandemi Korona

KEMNAKER MENYAPA
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Virus korona menjadi tantangan baru bagi dunia 
ketenagakerjaan. Penyebaran penyakit pandemik 

ini harus dicegah demi menjaga keselamatan 
pekerja dan kelangsungan dunia usaha.

PENGUATAN K3
DI TENGAH

PANDEMI KORONA
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Pada awal tahun 2020, 
dunia internasional 
dihebohkan dengan 
kemunculan virus 
korona (COVID-19). 

Penyakit pandemik yang 
muncul di Republik Rakyat 
Tiongkok ini cepat menjalar 
ke berbagai negara. Sejak 
awal kemunculan virus 
korona di Wuhan, Pemerintah 
Indonesia telah berupaya 
mengantisipasi penyebarannya 
di Indonesia. Pemerintah 
juga langsung memberikan 
peringatan dini kepada Kepala 
Dinas Ketenagakerjaan 
(Kadisnaker) tingkat provinsi 
dan dunia usaha/industri 
guna mengantisipasi dampak 
virus korona terhadap sektor 
ketenagakerjaan. Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
di bawah arahan Presiden 
Joko Widodo telah mengambil 
sejumlah langkah strategis 
terkait antisipasi penyebaran 
virus korona. Pada 24 
Januari 2020, Kementerian 
Ketenagakerjaan melalui 
Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pengawasan Ketenagakerjaan 
dan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (Binwasnaker 
dan K3) menerbitkan Surat 
Edaran Nomor B.5/51/
AS.02.02/I/2020 perihal 
Kewaspadaan Penyebaran 
Penyakit Pneumonia Berat 
Yang Tidak Diketahui 
Penyebabnya Pada Pekerja. 

“Berdasarkan 
kondisi tersebut, sektor 
ketenagakerjaan harus 
mengantisipasi secara 
serius dan meningkatkan 

kewaspadaan terhadap 
penyakit tersebut. Saya telah 
instruksikan kepada Dirjen 
Binwasnaker dan K3 untuk 
menerbitkan surat edaran 
khusus terkait virus korona ini,” 
kata Menaker sebagaimana 
tertuang dalam siaran pers 
Biro Humas tanggal 29 
Januari 2020. “Kewaspadaan 
ini perlu dilakukan jika 
sewaktu-waktu menyebar 
ke Indonesia, sehingga kita 
dapat menghindarkan diri dari 

dampak negatif bagi dunia 
usaha dan ketenagakerjaan,” 
lanjut Menaker.

Dalam surat edaran 
tersebut, Kadisnaker dan 
pimpinan perusahaan diimbau 
untuk melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan K3, khususnya 
dalam upaya pencegahan 
pneumonia berat yang tidak 
diketahui penyebabnya. 
Hal ini dijalankan 
beriringan dengan proses 
penyebarluasan informasi 
kepada jajaran organisasi 
dan pihak terkait yang 
berada di wilayah pembinaan 

terhadap kasus pneumonia 
berat yang tidak diketahui 
penyebabnya terhadap sektor 
ketenagakerjaan.

Surat edaran tersebut 
juga mengimbau setiap 
pimpinan perusahaan agar 
melaksanakan ketentuan 
Permenakertrans No. 
PER.02/MEN/1980 tentang 
Pemeriksaan Kesehatan 
Tenaga Kerja dalam 
Penyelenggaraan Keselamatan 
Kerja, serta Permenakertrans 
No. PER.03/MEN/1982 
tentang Pelayanan Kesehatan 
Kerja Sebagai Bagian Dari 
Penerapan Syarat-syarat 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja. Selain itu, surat edaran 
ini juga mengimbau pimpinan 
perusahaan agar membina 
para pekerja/buruh untuk 
melakukan sejumlah langkah 
pencegahan.

Plt. Dirjen Binwasnaker 
dan K3, M. Iswandi Hari 
menambahkan, pimpinan 
perusahaan juga diimbau 
untuk memberikan informasi 
kepada pekerja/buruh tentang 
kasus pneumonia berat yang 
tidak diketahui penyebabnya 
di tempat kerja, serta 
rencana kesiapsiagaan dalam 
menghadapinya. “Diimbau juga 
untuk berkoordinasi dengan 
pihak terkait dalam upaya 
pencegahan penyebaran 
pneumonia berat yang tidak 
diketahui penyebabnya di 
tempat kerja,” papar Iswandi.

“Kita terus
mengimbau perusahaaan 

untuk tetap waspada 
dan meningkatkan upaya 

perlindungan pekerja, 
pengusaha itu sendiri, 
maupun masyarakat
sekitar terkait virus

korona.”
Ida Fauziyah

Menteri Ketenagakerjaan

TAJUK UTAMA
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Budaya K3 Cegah 
Penyebaran Virus Korona

Senin, 2 Maret 2020, 
Presiden Joko Widodo 
didampingi Menteri Kesehatan, 
Terawan Agus Putranto 
menyampaikan konferensi pers 
terkait virus korona di Istana 
Merdeka, Jakarta. Presiden 
menyatakan 2 orang WNI 
yaitu seorang ibu dan anak 
di Indonesia terjangkit virus 
korona setelah berinteraksi 
dengan warga negara Jepang 
yang berkunjung ke Indonesia.

Menyikapi munculnya 
kasus virus korona di 
Indonesia, Menaker 
Ida Fauziyah kembali 
mengingatkan kepada 
para pimpinan perusahaan 
di seluruh Indonesia agar 
menerapkan sejumlah 
langkah antisipasi dan 
pencegahan penyebaran 
COVID-19 di lingkungan kerja. 
Perusahaan diminta untuk 
lebih masif mensosialisasikan 
dan mengedukasi tentang 
penyebab dan media 
penularan virus korona. 
“Kita terus mengimbau 
perusahaaan untuk tetap 
waspada dan meningkatkan 
upaya perlindungan pekerja, 
pengusaha itu sendiri, maupun 

masyarakat sekitar terkait 
virus korona,” ujar Menaker 
dalam keterangan tertulis 
Biro Humas Kemnaker, Rabu 
(11/3/2020).   Upaya-upaya 
tersebut dijalankan melalui 
pembinaan dan pengawasan 
terhadap peraturan 
perundangan di bidang K3 
dalam upaya pencegahan 
kasus korona. “Jadi 
perusahaan harus memiliki 
dan mengimplementasikan 
Sistem Manajemen K3, 
khususnya terkait antisipasi 
virus korona terutama di 
lingkungan kerja” kata 
Menaker.   Selain itu, baik 
pengusaha maupun pekerja, 
diimbau untuk mengikuti 
prosedur kesehatan yang 
telah disosialisasikan 
pemerintah. 
Pimpinan 

perusahaan di seluruh 
Indonesia juga diingatkan 
untuk menyediakan fasilitas 
jaminan pelindungan tenaga 
kerja dari pandemik korona. 
Jaminan perlindungan 
yang dimaksud adalah 
tersedianya sejumlah fasilitas 
perlindungan dan antisipasi 
penyebaran virus, berupa 
masker hingga sarana cuci 
tangan di setiap perkantoran, 
pabrik, dan tempat kerja di 
seluruh Indonesia. “Hal ini 
dimaksudkan untuk menjaga 
ketenangan dan kenyamanan 
para pekerja dalam menjalan-
kan tugasnya,” papar Menaker.

Sementara itu, dalam 
rangka menjaga stabilitas 
ekonomi, Kemnaker juga 

menjalankan program 
antisipasi untuk daerah 

yang sektor ekonominya 
terdampak pandemi 

COVID-19 terutama 
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daerah-daerah  yang bertumpu 
pada sektor pariwisata. 
“Pelatihan dan pengembangan 
padat karya di daerah 
pariwisata menjadi salah satu 
program kerja yang dilakukan 
untuk memperluas kesempatan 
kerja di daerah pariwisata,” 
urai Menaker.

Semakin meluasnya 
sebaran virus korona 
direspon Menaker dengan 
menerbitkan Surat Edaran (SE) 
Menaker Nomor M/3/HK.04/
III/2020 tentang Pelindungan 
Pekerja/Buruh dan 
Kelangsungan Usaha Dalam 
Rangka Pencegahan dan 
Penanggulangan COVID-19. 

SE yang ditandatangani 
tanggal 17 Maret 2020 
ini ditujukan kepada para 
gubernur di seluruh Indonesia.

Dalam SE Menaker, 
para gubernur diminta 
melaksanakan pelindungan 
pengupahan bagi 
pekerja/buruh terkait 
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Pandemi COVID-19 serta 
mengupayakan pencegahan, 
mewaspadai penyebaran, 
dan penanganan kasus terkait 
COVID-19 di lingkungan kerja. 
“Bagi pekerja atau buruh yang 
dikategorikan sebagai Orang 
Dalam Pemantauan (ODP) 
terkait COVID-19 berdasarkan 
keterangan dokter sehingga 

tidak masuk kerja paling lama 
14 hari atau sesuai standar 
Kementerian Kesehatan, maka 
upahnya dibayarkan secara 
penuh,” kata Menaker dalam 
keterangan pers Biro Humas, 
Selasa (17/3/2020).

Menaker menambahkan, 
pekerja/buruh yang dikatego-
rikan suspek COVID-19 dan 
dikarantina atau diisolasi 
berdasarkan keterangan dokter, 
maka upahnya dibayarkan 
secara penuh selama menjalani 
masa karantina atau isolasi. 
“Bagi pekerja atau buruh yang 
tidak masuk kerja karena sakit 
COVID-19 dan dibuktikan 
dengan keterangan dokter, 
maka upahnya dibayarkan 
sesuai peraturan perundang-
undangan,” lanjut Menaker.

Sedangkan bagi perusa-
haan yang melakukan pem-
batasan kegiatan usaha 
akibat kebijakan pemerintah 
di daerah masing-masing 
guna pencegahan dan 
penanggulangan COVID-19 
sehingga menyebabkan 
sebagian atau seluruh pekerja/
buruhnya tidak masuk kerja, 
dengan mempertimbangkan 
kelangsungan usaha maka 
perubahan besaran dan cara 
pembayaran upah pekerja/
buruh dilakukan sesuai dengan 
kesepakatan antara pengusaha 
dengan pekerja/buruh. 
“Berkaitan dengan hal-hal 
tersebut, para gubernur diminta 
untuk melaksanakan dan 
menyampaikan surat edaran ini 
kepada bupati/walikota serta 
pemangku kepentingan terkait 
di wilayahnya masing-masing,” 
ungkap Menaker.

SE ini diterbitkan 
dengan mempertimbangkan 
meningkatnya penyebaran virus 
korona di beberapa wilayah 
Indonesia dan memperhatikan 
pernyataan resmi WHO yang 
menyatakan COVID-19 sebagai 
pandemi global, maka perlu 
dilakukan langkah-langkah 
untuk melindungi pekerja/
buruh dan kelangsungan 
usaha. “Kita minta para 
gubernur mengupayakan 
pencegahan penyebaran dan 
penanganan kasus terkait 
COVID-19 di lingkungan kerja,” 
urai Menaker.

Adapun langkah tersebut 
diantaranya melakukan 
pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan 
peraturan perundangan di 
bidang K3, menyebarkan 
informasi kepada semua 
jajaran organisasi dan 
pihak terkait yang berada 
di wilayah pembinaan dan 
pengawasannya, mendata 
dan melaporkan ke instansi 
terkait setiap kasus atau 
yang patut diduga kasus 
COVID-19 di tempat kerja, 
dan memerintahkan kepada 
pimpinan perusahaan 
untuk melakukan antisipasi 
penyebaran COVID-19 
pada pekerja/buruh dengan 
melakukan tindakan-tindakan 
pencegahan.

Tindakan pencegahan 
tersebut antara lain dilakukan 
melalui perilaku hidup 
bersih dan sehat yang 
terintegrasi dalam program 
K3, pemberdayaan Panitia 
Pembina Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (P2K3) dan 
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optimalisasi fungsi pelayanan 
kesehatan kerja. Jika terdapat 
pekerja/buruh maupun 
pengusaha yang beresiko, 
diduga atau mengalami 
sakit akibat COVID-19 maka 
dilakukan langkah-langkah 
penanganan sesuai standar 
kesehatan yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Kesehatan. 
“Kita juga mendorong setiap 
pimpinan perusahaan untuk 
segera membuat rencana 
kesiapsiagaan dalam 
menghadapi COVID-19 dengan 
tujuan memperkecil risiko 
penularan di tempat kerja dan 
menjaga kelangsungan usaha,” 
kata Menaker.

Dalam kesempatan 
terpisah, Menaker juga terus 
mendorong dunia usaha untuk 
melakukan penyemprotan 
cairan disinfektan di seluruh 
area kerja sebagai upaya 
mencegah meluasnya 
penyebaran virus korona dan 
sebagai bentuk perlindungan 
kepada seluruh karyawannya. 
Selain meningkatkan 
kebersihan untuk pencegahan 
penyebaran COVID-19, tujuan 
penyemprotan disinfektan 
juga untuk memberikan 
ketenangan kepada karyawan 
agar nyaman dalam bekerja. 
“Ini salah satu cara kita untuk 
memotivasi dunia usaha agar 
melakukan upaya pencegahan 
COVID-19. Kami ingin memberi 
contoh dan memotivasi 
dunia usaha agar melakukan 
penyemprotan disinfektan 
di lokasi kerja masing-
masing,” kata Menaker usai 
secara simbolis melakukan 
penyemprotan disinfektan 

di sebuah perusahaan di 
Kawasan Berikat Nusantara 
(KBN), Jakarta Timur, Kamis 
(26/3/2020). 

Menurut Menaker, 
tindakan penyemprotan 
disinfektan juga sebagai 
langkah pemerintah 
memberi contoh untuk tetap 
menegakkan standar K3 dalam 
pencegahan dan meniadakan 
keberadaan virus korona. 
“Secara tegas kami minta 
dunia usaha, perusahaan-
perusahaan, industri untuk 
menerapkan K3, melakukan 
upaya preventif penyebaran 
COVID-19,” kata Menaker.

Upaya Pelindungan PMI
Tidak hanya pekerja/

buruh di dalam negeri, 
pelindungan bagi Pekerja 
Migran Indonesia (PMI) dari 
paparan virus korona juga 
sudah diantisipasi jauh-jauh 
hari. Melalui keterangan pers, 
Menaker Ida Fauziyah meminta 
para PMI yang bekerja di luar 

negeri khususnya di kawasan 
Tiongkok, agar waspada terkait 
penyebaran virus korona 
yang sedang merebak dan 
menyebar ke berbagai negara.

Menaker menjelaskan, 
sejak kemunculan wabah 
virus korona, pihaknya 
langsung menginstruksikan 
kepada Atase Ketenagakerjaan 
di negara-negara penempatan 
untuk segera bertindak 
dan berkoordinasi melalui 
Kementerian Luar Negeri 
dan KBRI/KJRI. Langkah ini 
ditempuh guna meminimalisir 
kemungkinan terjangkitnya 
virus korona kepada PMI. 
“Virus korona sangat 
berbahaya dan terus menyebar 
ke berbagai negara. Kita di 
Indonesia sangat prihatin 
dan terus berdoa agar para 
Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) di China dan negara-
negara lainnya tetap aman dan 
selamat,” kata Menaker.

Untuk memastikan 
pelindungan tersebut, Menaker 
menggelar teleconference 
dengan beberapa kepala 
Perwakilan Republik Indonesia 
di luar negeri meliputi wilayah 
Singapura, Malaysia, Taiwan, 
Hongkong dan Republik 
Korea pada tanggal 4 Februari 
2020. Menaker berharap 
masing-masing perwakilan 
RI dapat terus melakukan 
imbauan dan monitoring 
secara melekat kepada WNI. 
Termasuk PMI dalam upaya-
upaya proteksi diri terhadap 
virus korona dengan tetap 
menjaga kondisi agar tetap 
tenang, sehingga tidak 

“Kita juga mendorong 
setiap pimpinan 

perusahaan untuk 
segera membuat 

rencana kesiapsiagaan 
dalam menghadapi 

COVID-19 dengan tujuan 
memperkecil risiko 

penularan di tempat 
kerja dan menjaga 

kelangsungan usaha.”
Ida Fauziyah

Menteri Ketenagakerjaan
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menimbulkan keresahan 
atau kepanikan. “Kami juga 
menghimbau perwakilan RI 
tetap melakukan koordinasi 
yang lebih intensif kepada kami 
(pemerintah pusat) dan pihak-
pihak berwenang di negara 
penempatan dalam rangka 
memberikan pelindungan 
kepada WNI/PMI yang lebih 
optimal dengan tetap menjaga 
hubungan bilateral kedua 
negara secara baik,” ungkap 
Menaker.

Dalam upaya mencegah 
meluasnya penyebaran 
virus korona, Kemnaker 
yang bekerja sama dengan 
BPJS Ketenagakerjaan 
juga mengirimkan 33 ribu 
masker bagi pekerja migran 
di beberapa negara yang 
mengalami kekurangan 
persediaan masker. Pengiriman 

masker ini dilakukan secara 
simbolis kepada kepada 
Atase Ketenagakerjaan 
Hongkong Erga Grenaldi 
usai mendampingi Menaker 
melakukan teleconference di 
kantor Kemnaker di Jakarta, 
Selasa (4/2/2020).

Pada tahap selanjutnya, 
pemerintah memutuskan 
untuk menghentikan 
sementara penempatan PMI 
ke luar negeri. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya pelindungan 
bagi seluruh PMI baik yang 
berada di dalam maupun 
di luar negeri serta upaya 
pencegahan penyebaran 
wabah virus korona. Kebijakan 
ini tertuang dalam Keputusan 
Menteri Ketenagakerjaan RI 
Nomor 151 Tahun 2020 tentang 
Penghentian Sementara 
Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia. Keputusan ini 
ditandatangani Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 
pada 18 Maret 2020, dan 
berlaku mulai tanggal 20 Maret 
2020.

Diktum kedua Kepmenaker 
ini menjelaskan penghentian 
penempatan bagi PMI yang 
ditempatkan oleh Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (P3MI), PMI yang 
ditempatkan oleh perusahaan 
untuk kepentingan perusahaan 
sendiri, PMI perseorangan, 
serta awak kapal niaga 
atau perikanan pada kapal 
berbendera asing. “Dalam hal 
situasi dan kondisi nasional 
maupun di negara penempatan 
karena wabah virus korona 
sudah kembali kondusif, 
menteri dapat meninjau 
kembali Keputusan Menteri 
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ini,” kata Menaker.
Sampai saat ini, vaksin virus 

korona belum ditemukan. Upaya 
yang dapat dilakukan adalah 
mencegah penyebarannya. 
Diantaranya dengan menjaga 
kebersihan, rajin mencuci tangan, 
hingga mengurangi aktivitas 
bersama baik dalam bentuk 
physical distancing maupun social 
distancing.

Selain itu, upaya lain 
yang dapat dilakukan adalah 
menerapkan pola kerja dari 
rumah (Work From Home/WFH). 
Sayangnya, tidak semua jenis 
pekerjaan dapat dikerjakan 
dari rumah. Ada sejumlah jenis 
pekerjaan yang penyelesaiannya 
harus dilakukan di tempat kerja.

Oleh karena itu, mari 
mengingat kembali arahan 
Menaker pada pencanangan 
Bulan K3 Nasional Tahun 2020 
di Silang Monumen Nasional 
Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. 
Persoalan K3 hendaknya tidak 
hanya diingat dan dibahas saat 
terjadi kasus kecelakaan atau 
musibah di tempat kerja, terlebih 
di tengah pandemi korona saat 
ini. “Jangan sampai problem K3 
baru mendapat perhatian saat 
korban berjatuhan. Jangan sampai 
kita baru peduli soal K3 ketika 
ada gugatan dari masyarakat 
atau keluarga korban,” pungkas 
Menaker. 
***

Simulasi evakuasi 
pada peristiwa 
kecelakaan kerja di 
acara Pencanangan 
Bulan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) 
Nasional Tahun 2020 
sekaligus peringatan 
50 tahun K3 di Silang 
Monumen Nasional 
Jakarta, Minggu 
(12/1/2020).

Simulasi evakuasi pada 
peristiwa kecelakaan 
kerja yang digelar 
setelah Upacara Bulan 
K3 Nasional Tahun 
2020 di halaman kantor 
PTP Nusantara V, Jalan 
Rambutan Pekanbaru, 
Jumat (14/2/2020). 

Menaker melakukan 
kunjungan perdana 
sekaligus inspeksi ke 
Refinery Unit (RU) V 
Pertamina Balikpapan 
dan RDMP RU V 
Balikpapan, Senin 
(20/1/2020). Kunjungan 
tersebut dalam 
rangka bulan K3 dan 
memperingati Hari K3 
Nasional.
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Pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja di tengah pandemi COVID-19. Program 
ini diharapkan dapat menjadi jaring pengaman sekaligus meningkatkan daya saing 

bangsa Indonesia.

Hadirnya Kartu Sakti di 
Tengah Pandemi

EDU NAKER
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Pemerintah mem-
percepat peluncuran 
program Kartu 
Prakerja di tengah 

pandemi COVID-19. Selain 
untuk meningkatkan kompe-
tensi dan daya saing SDM 
Indonesia, program ini juga 
berfungsi sebagai safety net 
atau jaring pengaman bagi 
masyarakat yang terdampak 
COVID-19. Percepatan pelun-
curan program ini ditandai 
dengan diterbitkannya Peratur-
an Presiden RI (Perpres) 
Nomor 36 Tahun 2020 tentang 
Pengembangan Kompetensi 
Kerja Melalui Program Kartu 
Prakerja.

Perpres Nomor 36 Tahun 
2020 ditandatangani Presiden 
Joko Widodo pada tanggal 
26 Februari 2020. Perpres 
ini menjelaskan bahwa 
Kartu Prakerja merupakan 
program pengembangan 
kompetensi kerja yang 
ditujukan untuk pencari kerja, 
pekerja/buruh yang terkena 
pemutusan hubungan kerja, 
dan atau pekerja/buruh yang 
membutuhkan peningkatan 
kompetensi. Program ini 
bertujuan mengembangkan 
kompetensi, serta meningkat-
kan produktivitas dan daya 
saing angkatan kerja.

Dalam penyelenggara-
annya, Kartu Prakerja akan 
dijalankan oleh Komite Cipta 
Kerja (selanjutnya disebut 
Komite). Komite ini bertugas 
merumuskan dan menyusun 
kebijakan program Kartu 
Prakerja, serta melakukan 
pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan program Kartu 
Prakerja. Selain itu, Komite akan 
dibantu oleh Tim Pelaksana dan 
Manajemen Pelaksana.

Perpres ini juga 
menjelaskan bahwa Pemerintah 
Daerah (Pemda) bertugas 
memberikan dukungan 
dalam pelaksanaan program 
Kartu Prakerja dalam bentuk 
sosialisasi pelaksanaan, 
penyediaan data lembaga 
pelatihan yang berkualitas 
di masing-masing daerah, 
penyediaan data kebutuhan 
tenaga kerja oleh industri, dan 
fasilitasi pendaftaran peserta 
dari pemilihan jenis pelatihan 
pada program Kartu Prakerja. 
Selain itu, Pemda dapat 
memberikan dukungan sistem 
berbagi biaya pendanaan 
dan pendampingan kepada 
penerima manfaat program 
Kartu Prakerja.

Sebagai jaring pengaman, 
program Kartu Prakerja 
diharapkan dapat meredam 

gejolak ekonomi akibat 
pandemik COVID-19, terutama 
bagi pekerja yang ter-PHK. Hal 
ini ditegaskan Presiden Joko 
Widodo dalam rapat terbatas 
tentang Efektivitas Penyaluran 
Jaring Pengaman Sosial pada 
hari Selasa (7/4/2020).

Presiden menegaskan, 
pemerintah sudah menaikkan 
anggaran program Kartu 
Prakerja dari Rp10 triliun 
menjadi Rp20 triliun. Penerima 
manfaat juga bertambah dari 
2 juta orang menjadi 5,6 juta 
orang. Kenaikan anggaran 
ini untuk meringankan beban 
pekerja yang terkena PHK, 
baik sebelum atau sesudah 
pandemi COVID-19, pekerja 
informal, dan pelaku usaha 
mikro dan kecil yang terpaksa 
menghentikan usahanya akibat 
pandemi COVID-19.

Nantinya, penerima 
program Kartu Prakerja akan 
mendapat bantuan biaya 
pelatihan, insentif paska 
pelatihan, dan insentif survei 
dengan total Rp3.550.000,00 
per orang. Total nilai tersebut 
terdiri dari biaya pelatihan 
sebesar Rp1 juta, insentif paska 
pelatihan Rp600 ribu per bulan 
(selama 4 bulan), dan insentif 
survei sebesar Rp150 ribu. ***
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Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah mengunjungi 
pelatihan vokasi dan 
pemagangan PT. Toyota 
Motor Manufacturing 
Indonesia (TMMIN). 
Menaker ingin  mengetahui 
perkembangan program 
pemagangan di TMMIN yang 
sudah dicanangkan Presiden 
Joko Widodo sejak  2017 lalu.

“Penting bagi kami, untuk 
melihat dan dapat evaluasi 
selama tiga tahun program 
vokasi dan pemagangan itu 
berjalan. Mudah-mudahan, 
Toyota menjadi representasi 
dari industri yang lain,” kata 
Menaker di Karawang, Jawa 
Barat, Kamis (6/3/2020). 

Menaker mengingatkan 
pentingnya pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) 
melalui investasi SDM di 
Indonesia. Ketersediaan 
SDM andal harus menjadi 
prioritas bersama untuk 
memenuhi kebutuhan tenaga 
kerja skilled yang sesuai standar 
dunia industri/pasar kerja.

“Program pemagang-
an menjadi salah satu upaya 
penyiapan tenaga kerja yang 
kompeten dan sesuai dengan 
kebutuhan industri atau pasar 
kerja. Selain itu, pemagangan 
pun mempercepat penyerapan 
penggangguran untuk masuk 
ke dunia kerja,” ujar Menaker.

Kemnaker, lanjut Ida, 
terus berupaya untuk 
meningkatkan kompetensi 
dan produktivitas SDM. 
Sebanyak 76 persen anggaran 

Kemnaker dialokasikan untuk 
meningkatkan kompetensi dan 
produktivitas SDM. 

Usai berdialog dengan 
jajaran petinggi TMMIN, 
Menaker melakukan peninjauan 
langsung ke ruang perakitan. 
Pada kesempatan tersebut, 
menaker berdialog dengan 
Riski, karyawan TMMIN bagian 
Quality Control (QC) Final 
Inspection. Menaker terkesan 
dengan keberhasilan program 
pemagangan pencari kerja di 
TMMIM. Hanya dengan durasi 
6 bulan pemagangan dan 
sertifikasi, Riski sudah bisa 
bekerja di perusahaan otomotif 
terbesar di Indonesia.

“Berapa jarak pelatihan 
vokasi dengan bekerja di sini?” 
tanya Menaker.

“Pelatihan 6 bulan, 
seminggu tes dan seminggu 
berikutnya bekerja,” jawab 
Riski, lulusan SMK Otomotif di 
Karawang.

“Berapa gaji pokok dan 
sebulan berapa bawa take 
home pay di TMMIM,” tanya 
Menaker lagi.

“Gapok Rp5,3 juta dan 
sebulan Rp9,1 juta,” ujar Riski 
tersenyum.

“Alhamdulillah, hampir 
sama dengan gapok Menteri 
ya. Sesuai dengan nama kamu 
ya rezekinya banyak. Kamu 
beruntung sementara banyak 
lulusan SMK di luar sana 
masih menganggur,” pungkas 
Menaker. ***

Menaker Pantau Perkembangan Program
Vokasi dan Pemagangan di TMMIN

KERJA
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Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah memeriksa 
keadaan Balai Besar 
Pengembangan Latikan Kerja 
(BBPLK) Bekasi yang terendam 
banjir. Menaiki perahu karet, 
Menaker menerobos banjir 
setinggi 1,5 meter. 

“Terus terang kami sedih, 
dengan kejadian ini, kami harus 
reschedule jadwal pelatihan 
yang semula 16 Januari nanti. 
Karena kami harus tunggu 
semuanya bisa dikeringkan 
dan menginventarisir kerugian 
yang dialami,” kata Menteri Ida 
di BBPLK Bekasi, Jawa Barat, 
Kamis (2/9/2019). 

Menaker mengungkapkan, 
banjir yang melanda BBPLK 
Bekasi di awal 2020 merupakan 
banjir terbesar setelah banjir 
pada tahun 2002, 2007, 
dan 2012. Meski sebagian 
besar peralatan pelatihan 

tak bisa diselamatkan, masih 
ada sejumlah dokumen dan 
peralatan pelatihan yang dapat 
diamankan dari banjir. 

“Saat ini kita fokus 
menyelamatkan seluruh aset 
pelatihan terutama jurusan 
elektronik, refrigeration, IT dan 
animasi yang ada di workshop 
maupun aset kejuruan lainnya 
yang berada di dalam BBPLK,” 
papar Menaker.

Mengantisipasi musibah 
banjir di masa mendatang, 
Menteri Ida menegaskan 
pihaknya akan mengubah 
format ruangan bagi siswa 
Politeknik Ketenagakerjaan 
maupun peserta pelatihan dan 
menyediakan perahu karet.

“Nanti untuk pelatihan 
kelasnya saja di bawah, 
Workshop-nya di atas supaya 
alat-alatnya aman,” katanya.

Menaker akan 
berkoordinasi dengan 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
untuk mencari solusi mengatasi 
banjir yang kerap menimpa 
BBPLK Bekasi.

“Semoga banjir tidak 
terjadi di lokasi BLK lainnya. 
Di sini kami tunggu semuanya 
surut dulu baru ada lagi 
pelatihan. Untuk peralatan kami 
akan pakai yang masih bisa 
diselamatkan, kalau yang tidak 
akan kita carikan alternatif lain,” 
ungkap Menaker.

Untuk diketahui, Kemnaker 
menaungi 21 BLK yang 
tersebar di berbagai provinsi 
di Indonesia. Sedangkan 
sebanyak 305 BLK lainnya 
berada di bawah kewenangan 
Pemda. ***

Terobos Banjir, Menaker Periksa Keadaan BBPLK Bekasi



22 EDISI CATURWULAN I - TAHUN 2020



23EDISI CATURWULAN I - TAHUN 2020

Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah mengunjungi  Balai 
Latihan Kerja (BLK) Samarinda, 
di kota Samarinda, Kalimantan 
Timur, Sabtu (18/1/2020). 
Menaker berkeliling ke ruang 
workshop simulator alat berat, 
workshop operator wheel 
loader, workshop las, mekanik 
alat berat dan berdialog dengan 
14 perwakilan BLK Komunitas 
(BLKK) se-Kalimantan di aula 
asrama BLK Samarinda. 

Menaker menjelaskan, BLK 
dan BLKK merupakan sarana 
strategis untuk melahirkan SDM 
yang kompeten jelang lahirnya 
ibu kota negara (IKN)  baru dan 
menyambut bonus demografi di 
Kalimantan Timur. “Penyiapan 
SDM yang baik di ibu kota 
negara baru harus diimbangi 
dengan pengelolaan BLK dan  
BLKK secara baik. Kemnaker 
akan terus membantu dan 
melakukan pendampingan 
kepada BLK dan  BLKK,” kata 
Menaker.

Menaker meminta BLK 
dan BLKK membangun 
relasi dan kemitraan untuk 
menyiapkan SDM, termasuk 
memenuhi  kebutuhan  tenaga 
kerja di ibu kota baru nanti. 
“Jangan berhenti memberikan 
pelayanan kepada masyarakat 
untuk tingkatkan kompetensi 
mereka. Fasilitasi sudah kami 
berikan. Selebihnya di tangan 
bapak ibu-lah BLKK efektif 

memberikan peningkatan 
kompetensi SDM kita. Siap ya 
Bapak Ibu?” kata Menaker.

“Siap,” jawab serentak 
perwakilan BLKK dan pegawai 
BLK Samarinda.

“Saya yakin dan percaya 
bapak ibu akan siap menjadi 
garda terdepan di komunitas 
masing-masing, membantu 
meningkatkan kompetensinya,” 
lanjut Menaker.

Pada kesempatan 
tersebut, Hasyim Asyari 
selaku perwakilan BLKK dari 
Pondok Pesantren Binaul 
Muhajirin, Kabupaten Penajam 
Paser Utara (PPU), Kaltim, 
mengusulkan agar ada 
penambahan delapan BLKK di 
PPU untuk menyiapkan SDM 
menyambut IKN baru. 

“Kami yakin bantuan 
pelatihan dan pengelolaan 
BLKK, akan bisa bersaing 
kompetensinya dengan BLKK 
lain,” katanya.

Hal senada dikatakan 
Sujarwanto, perwakilan BLKK 
dari Ponpes Hidayatullah, 
Kabupaten Pulang Pisau, 
Kalteng. Sujarwanto menyebut 
ada empat BLKK Kemnaker 
dengan kejuruan Teknogi 
Informasi, Menjahit, dan 
Las. Mempertimbangkan 
luas wilayah dan jarak antar 
penduduk yang jauh, Ia 

meminta ada tambahan BLKK 
di wilayahnya.

“Jarak Pulang Pisau ke 
Sampit itu 500 km, kasihan 
masyarakat Sampit yang mau 
belajar tak terjangkau. Kami 
minta di Sampit, Pangkalan 
Bun, dan Sukamara juga dibuat 
BLKK,” katanya. 

Sedangkan Kepala 
BLK Samarinda Andri 
Susilo menjelaskan rencana 
target Pelatihan Berbasis 
Kompetensi (PBK) UPTP BLK 
Samarinda Tahun 2020 untuk 
BLK Komunitas 768 orang, 
Mobile Training Unit (352), 
Institusional Boarding (336), 
Institusional Non Boarding (560) 
dan Pendayagunaan Fasilitas 
Latihan Kerja (64). Total target 
PBK sebanyak 4.432 orang.

Andri Susilo berharap 
Menaker memberikan 
dukungan penuh terhadap 
peningkatan SDM dalam hal 
jumlah maupun kapasitasnya. 
“Tentunya dukungan 
anggaran untuk meningkatkan 
fasilitas pelatihan yang ada 
khususnya alat berat. Karena 
di Kalimantan, khususnya 
Kaltim dikenal dengan daerah 
tambang dan perkebunan yang 
kegiatan operasinya  banyak 
mengoperasikan alat berat,” 
ujar Andri. ***

Menaker: BLK Samarinda Siapkan
SDM untuk Ibu Kota Baru
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Menteri Ketenagakerjaan, 
Ida Fauziyah, meminta 
dukungan dunia usaha dan 
industri untuk mengoptimalkan 
peranan training center 
(pusat pendidikan dan 
pelatihan) di perusahaan 
untuk meningkatkan kualitas 
pekerja Indonesia. Melalui 
kartu prakerja, pemerintah 
akan meningkatkan pelatihan 
vokasi secara masif dan masal 
untuk 2 juta orang yang terdiri 
dari calon pekerja yang sedang 
mencari kerja, pekerja yang  
membutuhkan re-skilling dan 
up-skilling, serta pekerja yang 
terdampak PHK.

“Masifnya program pela-
tihan vokasi tersebut, perlu 
dukungan stakeholder bangsa 
ini. Termasuk training center, 
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), 
dan sekolah yang dimiliki 
perusahaan industri menjadi 
bagian penting suksesnya 
program kartu prakerja,” kata 
Menaker saat memberikan 
sambutan pada acara 
peresmian LPK United Tractor 
(UT) School di Jakarta, Selasa 
(28/1/2020). 

Menaker mengungkap-
kan, saat ini 57,5 persen SDM 
Indonesia berpendidikan 
SD-SMP dan tingkat kom-
petensinya rendah. Hal ini 
berakibat pada rendahnya 
daya saing SDM Indonesia di 
pasar kerja. Tantangan ini harus 

dijawab bersama oleh seluruh 
stakeholder untuk mewujudkan 
Indonesia Kompeten.

“Kami menyambut positif 
adanya LPK UT School 
yang menjadi laboratorium 
pembentukan generasi muda 
yang andal, berdaya saing 
tinggi, kreatif, dan berkarakter. 
Jika semua industri punya 
komitmen kuat seperti UT 
School, maka percepatan 
untuk mencapai Indonesia 
unggul 2045 dapat kita raih,” 
ungkapnya.

Karena cita-cita ini, lanjut 
Menaker, tidak bisa dicapai 
hanya dengan mengandalkan 
pemerintah, tapi juga 
membutuhkan kontribusi 
seluruh stakeholder dan 
masyarakat Indonesia. Menaker 
juga mengapresiasi UT School 
yang telah meluluskan 22.317 
mekanik dan operator alat berat 
sejak berdiri tahun 2008. 

Selain meresmikan tiga 
fasilitas belajar terbaru UT 
School yang sudah berbasis 
digital meliputi Electrical 
Laboratory, Multimedia 
Center, dan Safety Center, 
Menaker juga berkesempatan 
menyaksikan pelepasan 118 
siswa UT School dari tahap in-
class yang akan melakukan on-
the-job training.

Edhie Sarwono selaku 
Dewan Pembina Yayasan 

Karya Bakti United Tractors 
menyatakan pihaknya 
secara terbuka siap menjadi 
mitra kerja pemerintah dan 
seluruh stakeholder dalam 
meningkatkan kualitas 
tenaga kerja Indonesia, agar 
berdaya saing, bukan hanya di 
Indonesia, tapi juga di kancah 
internasional.

“Kami mohon Kemnaker 
untuk dapat men-support 
UT School. Bila saatnya tiba, 
UT School siap mengirim 
alumni ke luar negeri untuk 
pemenuhan kebutuhan tenaga 
kerja global. Minimal Indonesia 
bisa bersaing dengan tenaga 
kerja negara lain untuk menjadi 
sumber tenaga kerja ahli, bukan 
sekedar tenaga kerja kasar,” 
katanya.

Edhie mengungkapkan, 
kerja sama fase pertama 
dengan Kemnaker yakni 
merintis ketenagakerjaan 
inklusif dengan beberapa BLK 
Kemnaker.  Fase kedua akan 
dilakukan kerja sama dengan 
BLK Komunitas yang berada di 
Pulau Jawa.

“Ke depan, kami harap 
agar kerja sama yang baik 
dengan Kemnaker terus 
terjalin demi melahirkan SDM 
Indonesia yang kompeten,” 
katanya. ***

Siapkan Kartu Prakerja, Menaker Minta
Perusahaan Optimalkan Training Center
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Pelatihan di Balai Latih-
an Kerja (BLK) ditujukan untuk 
berkontribusi secara nyata 
terhadap perubahan atau 
transformasi dunia industri. 
Terutama dalam menyiapkan 
tenaga kerja yang kompeten 
dan sesuai dengan tren era 
digitalisasi.

Untuk mengoptimalkan 
kontribusi tersebut, BLK harus 
mampu mendesain kurikulum 
pelatihan sesuai dan bersinergi 
dengan dunia industri serta 
para pemangku kepentingan 
daerah lainnya.

“Harus ada inovasi 
dalam rancangan dan desain 
kurikulum pelatihan, tidak 
monoton, tetapi lebih fleksibel, 
interaktif dan dinamis, 
sehingga pelatihan menjadi 
menarik, mudah di akses, 

murah dan peserta pelatihan  
dapat tertantang,” kata Dirjen 
Binalattas Bambang Satrio 
Lelono saat membuka Pelatihan 
Berbasis Kompetensi (PBK) 
tahun 2020 di BLK Kendari, 
Sulawesi Tenggara, Selasa 
(18/2/2020).

Satrio mengungkapkan, 
tahun ini Kemnaker akan 
melaksanakan program 
peningkatan kompetensi tenaga 
kerja dan produktivitas dengan 
melatih sebanyak 227.760 
orang dan sebanyak 381.065 
orang disertifikasi.  “Hal ini 
merupakan bentuk komitmen 
Kemnaker untuk  meningkatkan 
kualitas tenaga kerja,” katanya.

Dengan komitmen terse-
but, lanjut Satrio, diharapkan 
peningkatan kualitas tenaga 
kerja khususnya melalui PBK 

dapat mencapai sasaran. Tidak 
hanya dari aspek kuantitas dan 
kualitas tetapi juga dari aspek 
penyerapan tenaga kerja serta 
peningkatan produktivitas.  
Artinya, anggaran yang telah 
dialokasikan oleh pemerintah 
dapat memberikan manfaat 
bagi masyarakat dan dunia 
industri.

“Yakni penyerapan tenaga 
kerja yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan dan peningkatan 
produktivitas yang mampu 
meningkatkan produktivitas 
perusahaan dan mendorong  
pertumbuhan ekonomi,” papar 
Satrio.

Menurut Satrio, PBK 
merupakan wujud komitmen 
pemerintah bahwa tahun 2020 
menjadi tahun untuk fokus 
pada peningkatan kualitas 
SDM, khususnya melalui 
pendidikan dan pelatihan 
vokasi. “Hal ini sebagai salah 
satu upaya untuk mendorong 
pemerataan pembangunan dan 
ekonomi nasional,” jelas Satrio. 

Permasalahan kualitas 
SDM, imbuh Satrio, merupakan 
salah satu akar permasalahan 
utama di hampir semua 
negara, sehingga memiliki 
dampak seperti pengangguran, 
daya saing, produktivitas, 
pertumbuhan ekonomi 
sampai kepada kesejahteraan. 
Permasalahan tersebut, 
belum dapat diselesaikan 
baik secara bertahap maupun 
komprehensif.  “Hal ini 
disebabkan belum adanya satu 
persepsi dalam membangun 
kompetensi antara pemerintah 
dan industri,” urai Satrio.

Ini Kontribusi BLK dalam
Transformasi Dunia Industri
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Pemerintah telah me-
nyerahkan draft Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Cipta 
Kerja kepada DPR RI pada 
bulan Februari 2020, namun 
ruang dialog untuk memberi 
masukan dan perbaikan masih 
terbuka lebar.

“Kami menyadari kalau 
ada yang mengkritisi atau 
bahkan mungkin menolak, 
kami harus terus banyak 
menjelaskan, dan ini yang kami 

lakukan,” kata Menaker saat 
berdialog dengan perwakilan 
SP/SB Wilayah Jawa Barat 
usai mengunjungi Balai Besar 
Pengembangan Latihan Kerja 
Bandung di Bandung, Jawa 
Barat, Rabu (11/3).

Kunjungan kerja Menaker 
ke BBPLK Bandung dalam 
rangka memastikan BLK telah 
berkolaborasi dengan dunia 
industri dalam pelaksanaan 
pelatihan maupun penempatan 

lulusan. Tujuan pelatihan di 
BLK tidak hanya melatih SDM 
saja. Namun juga memastikan 
lulusan pelatihan dapat masuk 
ke pasar kerja.

“Saya memastikan di 
BLK ini sudah berkolaborasi 
dengan industri, dan juga 
sudah mengikuti sesuai dengan 
kebutuhan industri. Kemudian, 
penempatannya pun sudah 
dikondisikan dengan industri,” 
jelas Menaker.

Sejalan dengan perkem-
bangan teknologi, Menaker 
juga ingin memastikan BLK 
mampu memfasilitasi pelatihan 
bagi angkatan kerja baru, 
angkatan kerja lama, dan 
korban PHK. Kebijakan ini akan 
diperkuat dengan program 
Kartu Prakerja yang bertujuan 
untuk skilling, up-skilling, dan 
re-skilling. Skema tersebut 
akan diimplementasikan melalui 
pelatihan di BLK pemerintah 
maupun LPK swasta dan 
training center industri. ***

Pada kesempatan tersebut, 
Satrio juga menyampaikan 
empat pesan kepada 240 
peserta PBK Gelombang I (16 
paket). Pertama, jangan sampai 
peserta salah memilih program 
pelatihan yang akan diikuti. 
Kedua, ikuti proses pelatihan 
secara sungguh-sungguh dan 
mengerjakan apa yang menjadi 
arahan instruktur. Ketiga, 
bangun jejaring dengan siapa 
saja selama di BLK. Keempat, 
jangan pernah berhenti berlatih 
dan belajar walaupun pelatihan 
telah usai.

Selain itu, Satrio juga 
berpesan agar peserta pelatihan 
di BLK Kendari tidak hanya 
dibekali dengan hard-skills 
saja tetapi juga soft-skills yakni 
character building. “Jangan 
lupa, di era digitalisasi seperti 
saat ini, bekerja keras tidaklah 
cukup. Kerja keras perlu diiringi 
oleh publikasi yang baik dan 
masif, “ katanya.

Mewakili Gubernur Sultra, 
Asisten I Pemprov Sultra Saemu 
Alwi meyakini BLK Kendari 
telah berperan besar mencetak 

tenaga-tenaga kerja terampil 
dan siap pakai karena dibekali 
kompetensi yang sesuai dengan 
kebutuhan dunia industri 
sehingga mudah terserap 
bursa pasar kerja lokal maupun 
internasional.

“Alumni BLK Kendari juga 
mampu menciptakan lapangan 
kerja sendiri sehingga telah 
secara langsung berkontribusi 
dalam mengurangi angka 
pengangguran di daerah ini,” 
katanya. ***

Ruang Dialog RUU Cipta Kerja
Masih Terbuka Lebar
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Pemerintah melalui Kementerian 
Ketenagakerjaan memastikan Tunjangan Hari 
Raya (THR) Keagamaan tetap harus dibayarkan 
kepada pekerja/buruh meskipun terjadi 

pandemi COVID-19. Hal ini diatur dalam Peraturan 
Pemerintah RI (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya 
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dan 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi 
Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 
2015 tentang Pengupahan.   “THR merupakan bagian 
dari pendapatan non upah. THR wajib diberikan oleh 
pengusaha kepada pekerja/buruh, tujuh hari sebelum 
Hari Raya Keagamaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah saat Rapat Kerja (Raker) teleconference 
dengan Komisi IX DPR di Kantor Kemnaker, Jakarta, 
Kamis (2/4/2020). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua 
Komisi IX DPR, Nihayatul Wafirah.

Menaker mengingatkan, pengusaha yang 
terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5 
persen dari total THR Keagamaan yang harus dibayar 
sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha 
untuk membayar.

Jika pengusaha kesulitan membayar THR, maka 
dapat melalui mekanisme dialog antara pengusaha 
dan pekerja/buruh untuk menyepakati pembayaran 
THR tersebut. Misalnya, pembayaran THR dilakukan 
secara bertahap atau penangguhan pembayaran pada 
jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

 “Apabila jangka waktu penahapan atau 
penundaan yang disepakati telah berakhir, namun 
perusahaan tidak membayar THR, maka atas dasar 
hasil pemeriksaan pengawas dan rekomendasi yang 
diberikan, perusahaan dikenakan sanksi administrasi 
sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkas 
Menaker. ***

Menaker Pastikan THR
Pekerja Tetap Dibayar
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Punya pertanyaan atau aduan
seputar COVID-19 di tempat kerja? 

Kunjungi Posko K3 Korona di:
k3corona.kemnaker.go.id
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MUF
FEST
2020

BERITA FOTO
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Muslim Fashion Festival (Muffest)
digelar di Jakarta  Convention Centre (JCC)

pada 20-23 Februari 2020. Muffest 2020 menjadi ajang pameran 
bagi produk Balai Latihan Kerja (BLK).  Penyelenggaraan Muffest 

2020 juga menjadi pintu gerbang bagi para alumni BLK untuk 
menembus pasar global untuk mewujudkan visi Indonesia 

sebagai kiblat fashion muslim dunia.
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Sebagai salah satu komunitas 
masyarakat yang menerima 
program BLK Komunitas, 
pesantren menjadi tumpuan 
dalam menciptakan SDM 
unggul.

Kementerian 
Ketenagakerjaan 
telah menerapkan 
terobosan percepatan 

peningkatan kompetensi 
sumber daya manusia (SDM) 
melalui program pelatihan 
vokasi di Balai Latihan Kerja 
(BLK) Komunitas yang tersebar 
di berbagai daerah. Program 
BLK Komunitas diresmikan 
Presiden Joko Widodo pada 
awal tahun 2019. Program ini 
menyasar komunitas-komunitas 
masyarakat seperti pesantren, 
untuk mempermudah akses 

dan meningkatkan mutu 
pelatihan kerja. Salah satu 
penerima bantuan program ini 
adalah Pesantren Nurul Amal di 
Semarang, Jawa Tengah.

K.H. Muwam Adzani selaku 
Pengasuh Pondok Pesantren 
Nurul Amal mengakui dengan 
adanya bantuan program BLK 
Komunitas, kini pesantren 
tidak hanya menjadi lembaga 
pendidikan yang fokus 
mendidik ilmu keagamaan 
saja. Namun, pesantren juga 
menjadi lembaga pelatihan 
yang sanggup mencetak SDM 
terampil.

“Peningkatan kompetensi 
bagi santri itu penting sekali, 
karena santri tidak cukup 
hanya diberi pelatihan ilmu 

agama saja, mereka juga butuh 
keterampilan, skill. Selesai 
mondok tetap butuh pekerjaan, 
ma’isyah atau penghidupan, 
untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga. Maka santri juga 
wajib punya keterampilan,” 
kata Muwam saat dijumpai tim 
majalah MPOWER di Ponpes di 
Nurul Amal.

Muwam menjelaskan, BLK 
Komunitas di pesantrennya 
menyelenggarakan pelatihan 
kerja bidang otomotif. Pelatihan 
di BLK Komunitas tidak hanya 
diikuti oleh santri saja. Namun 
warga sekitar pesantren 
bahkan beberapa warga dari 
daerah lain, juga turut serta 
mengikuti pelatihan di BLK 
Komunitas Pesantren Nurul 
Amal. “Alhamdulillah, bagi 

BLK KOMUNITAS CETAK SDM
TERAMPIL DAN BERKARAKTER

DAERAH
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warga juga bisa menambah 
lapangan kerja, yang kemaren 
nggak bisa, menjadi pinter. 
Sehingga mampu bekerja 
sendiri membuka bengkel, atau 
bekerja di bengkel yang lain,” 
papar Muwam.

Muwam menambahkan, 
BLK Komunitas Pesantren 
Nurul Amal didirikan pada 
tahun 2018 dan beroperasi 
secara efektif sejak awal 
tahun 2019. Sepanjang tahun 
2019, BLK Komunitas ini 
menyelenggarakan 7 paket 
pelatihan yang dilaksanakan 
dalam 7 angkatan dimana 
setiap paket pelatihannya 
diikuti oleh 16 peserta.

Saat ini, santri yang 
mengikuti pelatihan di BLK 
Komunitas belum bekerja 
karena masih melanjutkan 
belajar di pesantren. 
Sedangkan warga setempat, 
sebagian sudah membuka 
bengkel secara mandiri.

Ada hal yang cukup 
menarik pada Angkatan ke-6 
dan ke-7 tahun 2019. Pelatihan 
di BLK Komunitas diikuti oleh 
santri putri. Menurut Muwam, 
keikutsertaan santri putri dalam 
pelatihan otomotif berdasarkan 
keinginan mereka sendiri.

“Kebetulan yang angkatan 
ke-6 dan ke-7 ini diikuti santri 
putri semua. Kalau angkatan 
sebelumnya diikuti sebagian 
santri putra dan warga sekitar,” 
jelas Muwan.

Muwam berharap pelatihan 
otomotif ini mampu membekali 
keterampilan kepada santrinya. 
Sehingga selain memiliki ilmu 
keagamaan, santrinya dapat 
masuk ke dunia kerja atau 
berwirausaha secara mandiri 
selepas lulus dari pesantren.

“Harapannya ada tindak 
lanjutnya. Sekarang ini baru 
pelatihan, kalau yang nggak 
punya modal kan nggak 

bisa buka bengkel dan 
sebagainya. Sehingga kalau 
bisa ada program modal dan 
sebagainya, atau program 
kerja sama dengan perusahaan 
sehingga bisa bekerja,” 
pintanya.

Salah satu santri putri 
Pesantren Nurul Amal 
yang mengikuti pelatihan, 
Arrohmaniyah, mengatakan 
bahwa ia berminat 
mengikuti pelatihan karena 
diselenggarakan secara 
gratis dan ada di lingkungan 
pesantrennya sendiri. Ia pun 
tak canggung belajar otomotif. 
Meskipun profesi tersebut 
masih identik dengan laki-laki.

“Kan biasanya otomotif 
itu cowok yang ikut. Tapi saya 
ingin nunjukin, kalau cewek 
juga bisa otomotif,” tegas 
perempuan yang biasa disapa 
Rahma tersebut. ***
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Halo Rekanaker, Rubrik 
Wawancara kali ini 
berisi tanya jawab 
seputar Rancangan 

Undang-Undang (RUU) Cipta 
Kerja dengan Kepala Bagian 
Hukum dan Kerjasama Luar 
Negeri, Agatha Widianawati. 
RUU ini sangat menarik 
untuk dibahas mengingat 
masih banyaknya salah 
persepsi terhadap substansi 
RUU Cipta Kerja. Salah satu 

yang perlu kita ketahui dari 
substansi RUU ini adalah 
persoalan pengupahan. Berikut 
ulasannya:
Q: Dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan disebutkan 
bahwa waktu kerja itu 5 hari 
kerja untuk yang 8 jam per 
hari dan 6 hari kerja untuk 
7 Jam per hari. Sedangkan 
di RUU cipta kerja yang 

diatur hanya maksimal 6 hari 
kerja, apakah itu berarti libur 
pegawai pemerintah menjadi 
hanya satu hari.
A: Jadi gini, untuk memahami 
pasal yang mengatur itu, 
kita harus melihat pasal 
sebelumnya yang mengatur 
waktu kerja itu sendiri. Di 
RUU Cipta Kerja tidak diatur 
lagi yang 5 hari atau 6 hari, 
yang diatur hanya satu hari itu 

Perlindungan Upah Pekerja
dalam RUU Cipta Kerja
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maksimalnya 8 jam dan satu 
minggunya 40 jam. Prinsipnya 
dalam hal waktu istirahat, 
pekerja berhak mendapatkan 
minimal satu kali 24 jam terus 
menerus harus diberikan waktu 
istirahat mingguan.
Q: Apakah RUU Cipta Kerja 
mengatur upah per jam?
A: Kalau kita baca di RUU 
Cipta Kerja, di situ tidak diatur 
mengenai upah per jam. 
Di situ hanya di atur upah 
berdasarkan satuan waktu 
dan upah satuan hasil. Jadi 
upah per jam itu akan di atur di 
dalam peraturan pelaksanaan. 
Sebenarnya aturan upah per 
jam itu di buat untuk pola 
kerja yang jam kerjanya tidak 
mencukupi 8 jam dalam sehari. 
Seandainya dia kerja cuma 4 

jam sehari, apakah akan di gaji 
sama dengan yang kerja 8 jam 
sehari? Di sini pemerintah akan 
memperhitungkan upah yang 
dihitung per jam itu bagaimana 
di dalamnya ada perlindungan 
jaminan sosial. Sehingga yang 
upahnya di bayar per jam, juga 
bisa mendapatkan jaminan 
sosial, yang perlu diperhatikan 
adalah upah per jam itu tidak 
di berlakukan di semua sektor 
pekerjaan, hanya berlaku 
untuk pekerjaan-pekerjaan 
tertentu. Ini perlu di atur untuk 
memberikan perlindungan pada 
buruh yang bekerja di bawah 8 
jam per hari.
Q: Beredar isu bahwa di 
dalam RUU Cipta Kerja, 
kalau pekerja kontrak atau 
Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu ketika berakhir masa 

kontraknya akan mendapat 
pesangon, benarkah hal itu?
A: Itu benar, namanya bukan 
pesangon tapi kompensasi. 
Di Undang-Undang Nomor 
13  Tahun 2003 itu tidak diatur 
mengenai kompensasi, jadi 
pekerja kontrak ketika berakhir 
masa kontraknya, dia tidak 
mendapatkan kompensasi 
apapun. Sedangkan di RUU 
Cipta Kerja, negara mau 
memberikan pelindungan dan 
hak yang sama antara pekerja 
kontrak dengan pekerja tetap 
dengan cara memberikan 
kompensasi ketika berakhirnya 
masa kontrak. Pelaksanaanya 
nanti akan di atur di PP.
***

WAWANCARA
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SENSUS PENDUDUK
DAN PEMBAHARUAN

DATA KETENAGAKERJAAN
Penulis:

M. Cahyohadi S
Fungsional Pengantar Kerja Madya

Ditjen Binapenta dan PKK
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Tahun 2020 Badan Pusat Statistik 
(BPS) kembali melakukan sensus 
penduduk (SP2020). Ini merupakan 
sensus penduduk ketujuh setelah 

kemerdekaan Indonesia. Dibandingkan 
dengan sensus penduduk sebelumnya, 
SP2020 memiliki perbedaan dalam 
hal metode dengan mengoptimalkan 
kemajuan teknologi. Sesuai rekomendasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, metodologi 
yang digunakan adalah metode “kombinasi” 
sebagai upaya transisi dari sensus dengan 
metode tradisional menuju sensus dengan 
metode online. Metode tradisional adalah 
metode sensus dengan melakukan 
pencacahan lapangan secara penuh (full field 
enumeration), sedangkan metode kombinasi 
menggunakan data registrasi yang relevan 
dengan sensus yang kemudian dilengkapi 
dengan sampel survei. 

Dalam metode kombinasi, penduduk 
diberi kesempatan secara aktif dan 
mandiri untuk memasukkan data secara 
online melalui situs resmi di sensus.bps.
go.id. Sehingga SP2020 dapat dikatakan 
sebagai sensus penduduk online. SP2020 
dilaksanakan melalui dua tahap. Pertama 
sensus penduduk online dilakukan mulai 
15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020. 
Namun dalam pelaksanaannya, untuk 
mengoptimalkan metode ini, maka durasi 
sensus penduduk online diperpanjang 
sampai 29 Mei 2020. Untuk mengisi 
daftar pertanyaan, penduduk hanya perlu 
mencantumkan Nomor Induk Kependudukan 
(NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Apabila 
terlewat atau karena tidak bisa mengakses 
secara online, pada tahap kedua, petugas 
sensus penduduk BPS akan mendatangi 
rumah secara door to door untuk melakukan 
wawancara seputar data kependudukan 
dari tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020 
(Sensus Penduduk Wawancara).  

Sejarah dan Tujuan 
Jurnal Sensus Penduduk di Indonesia: 

Populasi (2000) karya Tukiran,  menjelaskan 
pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) di 

Indonesia dapat dibedakan dalam dua 
periode, yakni periode sebelum dan sesudah 
kemerdekaan. Dari beberapa kali SP yang 
dilaksanakan sebelum kemerdekaan, hanya 
SP1930 yang kualitas datanya cukup baik. 
SP1930 dilaksanakan oleh Biro Pusat 
Statistik yang didirikan pada 1925.

Sesudah Indonesia merdeka, SP telah 
dilaksanakan sebanyak enam kali, yaitu 
tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 
dan 2010. Hasil SP yang dilaksanakan 
sampai dengan tahun 2000 cenderung 
hanya mencerminkan keadaan tahun yang 
bersangkutan dan sulit untuk membuat 
proyeksi penduduk kedepan, hal ini 
disebabkan oleh:
1. Cakupan wilayah dalam pelaksanaan 

SP berbeda-beda, misal pada SP1961, 
wilayah Papua dan Papua Barat (Irian 
Jaya) serta Timor Timur belum masuk 
wilayah Indonesia. Sementara pada 
SP2000, sudah tidak mencakup wilayah 
Timor Timur karena sejak tahun 1999 
memisahkan diri dari Indonesia;

2. Banyak penduduk yang tinggal di daerah 
terpencil-terluar, pegunungan, dan 
pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau 
oleh sarana transportasi laut, sehingga 
tidak masuk dalam SP karena minim 
infrastruktur. Sementara pelaksanaan 
SP1961-2010 masih secara tradisional 
yakni dengan mengandalkan petugas 
BPS mendatangi rumah penduduk secara 
langsung untuk melakukan pencacahan;

3. Teknologi komunikasi belum berkembang 
dan belum menjangkau masyarakat 
secara luas terutama di daerah terluar 
atau pedesaan. Sebagian besar 
masyarakat terluar atau pedesaan 
masih gagap teknologi, sehingga 
untuk beberapa wilayah, SP  hanya 
dilaksanakan di daerah perkotaan.     
Sensus penduduk yang dilaksanakan 

sesudah kemerdekaan telah mengalami 
berbagai perubahan dari sisi waktu 
pelaksanaan, cakupan wilayah, serta 
metodologi yang digunakan.

OPINI
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Pada peresmian pembukaan Rakor-tek 
SE2016 di Istana Negara, Presiden Joko 
Widodo mengatakan bahwa “Kesimpang-
siuran sejumlah data dari berbagai Kemen-
terian dan Lembaga menjadi salah satu 
penyebab tidak optimalnya pelaksanaan 
kebijakan pemerintah”, sehingga dibutuhkan 
satu data kependudukan (Perpres Nomor 39 
Tahun 2019). SP2020 ditujukan untuk dapat 
menuju satu data kependudukan Indonesia. 
Secara umum tujuan SP2020 adalah:
1. Menyediakan data jumlah, komposisi, 

distribusi, dan karakteristik penduduk 
Indonesia menuju satu data kepen-
dudukan Indonesia (de facto dan de jure);

2. Menyediakan parameter demografi dan 
proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, 
dan migrasi) serta karakteristik penduduk 
lainnya untuk keperluan proyeksi 
penduduk dan indikator Sustainable 
Development Goals;

3. Perkembangan jumlah penduduk dari 
periode ke periode dan mengetahui 
persebaran serta kepadatan di setiap 
wilayah atau provinsi.

Kaitan Sensus Penduduk dengan Data 
Ketenagakerjaan

Melalui SP bisa didapatkan 
data kependudukan sekaligus data 
ketenagakerjaan, namun terbatas karena 
data ketenagakerjaan yang dikumpulkan 
hanya mencakup empat poin meliputi, 
pertama, aktivitas yang biasa dilakukan, 
kedua, jenis pekerjaan, ketiga, status 
pekerjaan, dan keempat, ijazah atau 
pendidikan tertinggi. Data lainnya seperti 
kesehatan (8 pertanyaan) dan perumahan 
(14 pertanyaan) tidak secara langsung terkait 
dengan ketenagakerjaan. Data variabel 
individu terdiri atas 13 pertanyaan seperti 
nama, alamat, jenis kelamin, tempat dan 
tanggal lahir. Sementara 16 pertanyaan 
terkait dengan fertilitas, mortalitas, dan 
migrasi sangat berguna dalam penyusunan 
proyeksi penduduk. Gambar dibawah 
merupakan contoh proyeksi jumlah penduduk 
2010-2035 yang dihitung menggunakan data 
dasar sensus penduduk.  

Tahun Waktu Pelaksanaan Cakupan Wilayah Metodologi
1961 Oktober Indonesia* Tradisional
1971 20 September - 4 Oktober Indonesia** Tradisional
1980 20 September - 30 Oktober Indonesia Tradisional
1990 15 September - 31 Oktober Indonesia Tradisional
2000 1-30 Juni Indonesia*** Tradisional
2010 1 Mei - 30 Juni Indonesia Tradisional
2020 15 Februari - 31 Maret (Online)

1 - 31 Juli (Wawancara)
Indonesia Kombinasi

*) Tahun 1961 cakupan wilayah tanpa:
 - Papua & Papua Barat (Irian Jaya) & 
Timor Timur;
 - Wilayah terpencil-terluar, pegunungan 
dan pulau-pulau kecil yang tidak bisa 
dijangkau;

 - Beberapa suku terasing
**) Tahun 1971 cakupan wilayah tanpa 
Timor Timur
***) Tahun 2000 cakupan wilayah tanpa 
Timor Timur
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Tabel: Proyeksi PUK, AK, TPAK, TPT Tahun 2020-2024 (000)

Kegiatan Utama 2020 2021 2022 2023 2024
PUK 200.356 203.284 206.202 209.082 211.938
AK 135.258 137.638 140.125 142.704 145.392
• Bekerja 128.388 130.840 133.402 136.060 138.830
• Menganggur 6.870 6.798 6.723 6.644 6.562

TPAK (%) 67,2 67,7 68,0 68,3 68,6

TPT (%) 5,1 4,9 4,8 4,7 4,5
Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus, Proyeksi Kemnaker 2020-2024

Gambar: Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 (juta orang)

Sumber: Bappenas, Badan Pusat Statistik, dan UNFPA

Dengan demikian data ketenagakerjaan 
bisa didapatkan dari SP, namun sangat 
terbatas. Misalnya data persediaan tenaga 
kerja diukur berdasarkan jumlah angkatan 
kerja. Jumlah angkatan kerja diproyeksikan 
berdasarkan proyeksi Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) dan proyeksi jumlah 
penduduk usia kerja. Sementara proyeksi 
penduduk usia kerja diambil dari proyeksi 
jumlah penduduk.

Untuk mendapatkan gambaran keada-
an ketenagakerjaan dengan berbagai 
karakteristiknya (jenis kelamin, umur, 
pendidikan, status pekerjaan, jabatan 
pekerjaan, jam kerja, wilayah) biasanya 

menggunakan Survei Angkatan Kerja 
Nasional (Sakernas). Sakernas merupakan 
survei yang dirancang khusus untuk me-
ngumpulkan data ketenagakerjaan yang 
dapat menggambarkan keadaan umum 
ketenagakerjaan serta pergeseran struktur 
ketenagakerjaan antar periode pencacahan 
dan dilaksanakan 2 kali dalam setahun 
(Februari dan Agustus). Tabel di bawah 
adalah contoh Proyeksi Penduduk Usia 
Kerja (PUK), Angkatan Kerja (AK), Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020-
2024 yang dihitung menggunakan data dasar 
Sakernas. ***
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Bicara tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak selalu 
tentang nasib tragis di negeri orang. Atau cerita-cerita lain 
yang mengusik nurani kemanusiaan. Banyak sisi lain dari 
cerita PMI yang bekerja di luar negeri. Prestasi misalnya. 

Sering kali kisah inspiratif dari PMI tidak terekspose media. Seperti 
inspirasi yang datang dari Asmaunisak. Perempuan yang akrab 
disapa Nisak ini berhasil menggondol gelar sarjana  sembari 
bekerja sebagai asisten rumah tangga di Singapura. 

Didorong persoalan keterbatasan ekonomi keluarga di 
kampung halaman, pada bulan September tahun 2007 ia 
memutuskan untuk mencoba peruntungan di negeri orang. 

Di Singapura, Nisak dipertemukan dan bekerja di kediaman 
majikannya, Lisa Tan. Di mata Lisa Tan, Nisak merupakan 

pribadi yang sanggup menjaga amanah dan bekerja 
dengan baik. Setelah menjalani masa kerja selama 

beberapa tahun di kediamannya, Lisa Tan semakin 
yakin dan mendorong Nisak untuk melanjutkan 
kembali pendidikannya yang sempat terputus. 
Lisa Tan melihat potensi Nisak saat dia selalu 
mendorong anak-anaknya untuk tidak menyia-
nyiakan waktu dan belajar dengan sungguh-
sungguh.

Dukungan dari majikan tidak disia-siakan 
oleh Nisak. Setelah membulatkan tekad, ia 
memutuskan untuk menempuh program 
pendidikan kesetaraan Paket C (setara 

SMA). Pada masa-masa ini, Nisak harus 
membagi waktu, tenaga, dan pikiran 
untuk menjalani dua peran sebagai 
pelajar dan pekerja. Ia tetap bekerja 
dengan baik dan menyelesaikan 
program studi Paket C. 

Tak hanya sampai di situ, 
setamatnya Nisak dari Paket C, 
Lisa Tan mendorong Nisak untuk 
melanjutkan pendidikannya ke 

Pekerja Migran Indonesia 
Sabet Gelar Sarjana

di Singapura

INSPIRASI
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jenjang perguruan tinggi. Lisa 
Tan memutuskan untuk terus 
mendukung penuh Nisak dan 
membiayai pendidikannya. 

Tak menyia-nyiakan 
kesempatan untuk mengenyam 
pendidikan di jenjang perguruan 
tinggi, Nisak memutuskan 
untuk mendaftar kuliah di 
Universitas Terbuka Batam 
yang ada di Singapura. Nisak 
memilih jurusan Sastra Inggris 
Bidang Minat Penerjemahan. 
Sambil bekerja, selama 6 tahun 
Nisak berjuang menyelesaikan 
pendidikannya. 

Perempuan 36 tahun ini 
berkeyakinan bahwa menuntut 
ilmu tidak boleh dibatasi oleh 

ruang dan waktu. Ia sangat 
berterima kasih kepada 
majikannya, Lisa Tan, yang 
sudah mendukungnya dan 
membiayai pendidikannya. 
Bahkan menurut Nisak, saat 
ia wisuda, Lisa Tan membiayai 
hotel dan perjalanan keluarga 
Nisak ke Singapura tanpa 
memotong gajinya sepeser 
pun. Lisa Tan juga turut hadir 
pada wisuda Nisak.

Ia berharap rekan-
rekan sesama PMI juga tidak 
melupakan arti pentingnya 
pendidikan meski sudah 
bekerja. “Semoga bisa menjadi 
contoh bagi teman-teman 
pekerja migran, bahwa pekerja 
migran juga bisa sekolah, 

bisa kuliah, jadi orang-orang 
yang bekerja di luar negeri 
jangan menganggap diri kita 
itu rendah, anggap diri kita ini 
pekerja, bukan pembantu”, 
kata Nisak. Baginya, bekerja 
di luar negeri tak boleh 
dijadikan alasan dan halangan 
bagi setiap individu untuk 
meneruskan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi. 

Nisak juga bercerita bahwa 
ia bukan satu-satunya PMI 
yang berhasil menamatkan 
pendidikan di jenjang perguruan 
tinggi. Ia diwisuda bersama 
beberapa rekan PMI lain yang 
juga berhasil menamatkan 
kuliahnya. Beberapa rekan PMI 
yang ikut diwisuda bersama 
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Nisak adalah Ida Supartini, Jamilah, Maria 
Kareri Hara, Wiratna, Juwita Seo, Mahdalena, 
Dorince Lassa, dan Eti Maini yang juga 
berhasil menamatkan studi Sastra Inggris 
Bidang Minat Penerjemahan. Selanjutnya ada 
juga rekan PMI lain seperti Reni Haryati yang 
berhasil menamatkan kuliahnya di bidang 
kejuruan Akuntansi, Tuti Sulistyaningsih dan 
Umi Nadhiroh dari kejuruan Manajemen, serta 
Saryanti yang berhasil menyelesaikan studi 
bidang Ilmu Pemerintahan. 

Sementara itu, Direktur Universitas 
Terbuka Batam, Eliaki Gulo mengungkapkan 
bahwa program pendidikan bagi pekerja migran 
ini merupakan upaya mendekatkan akses 
peningkatan keterampilan dan pendidikan 
bagi warga negara Indonesia di luar negeri. 
Selain di Singapura, program ini juga ada di 
Kuala Lumpur dan Johor-Malaysia. Saat ini, 
jumlah mahasiswa UT di Singapura sebanyak 
230 mahasiswa, Kuala Lumpur sebanyak 500 
mahasiswa, dan Johor 280 mahasiswa. ***

Nisak dan Lisa Tan
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Museum of Modern and
Contemporary Art in Nusantara

MACAN

“Infinity Mirrored Room – Brilliance of the Souls”
karya Yayoi Kusama
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Museum of Modern 
and Contemporary 
Art in Nusantara 
atau yang akrab 

disebut Museum MACAN 
akhir-akhir ini semakin menarik 
perhatian publik. Terutama 
bagi warga Ibu Kota Jakarta. 
Museum yang terletak di AKR. 
Tower Level MM, Jalan Panjang 
No. 5 Kebon Jeruk, Jakarta 
Barat ini merupakan institusi 
pertama di Indonesia yang 
didedikasikan untuk seni 
modern dan kontemporer. 

Museum MACAN yang 
didesain oleh MET Studio 
London, dibangun di atas lahan 
seluas 4.000 meter persegi. 
Desain interior dan eksterior 
bangunannya dirancang 
khusus untuk menyuguhkan 
karya seniman Indonesia dan 
dunia. Sejak diresmikan pada 
tanggal 4 November 2017 
oleh pengusaha, Filantropis, 
sekaligus pendiri museum, 
Haryanto Adikoesoemo, 
Museum MACAN menjadi 
salah satu destinasi warga 
Jakarta dan sekitarnya untuk 
menghabiskan akhir pekan.  

Sebagai institusi edukatif, 
Museum MACAN memberikan 
pendidikan seni kepada 
masyarakat, sekaligus berperan 
sebagai jembatan dunia seni 
Indonesia dengan dunia seni 
internasional. Museum ini 
menjadi museum pertama di 
Indonesia yang mengijinkan 
akses publik terhadap koleksi 
seni modern dan kontemporer 
yang tumbuh signifikan dan 
terus berkembang dari berbagai 
negara. 

Museum MACAN berope-
rasi pukul 10:00–19:00 WIB 
pada hari Selasa sampai 
dengan Minggu dan tutup 
di hari Senin. Hanya dengan 
merogoh kocek Rp 100.000 
bagi orang dewasa, Rp 80.000 
untuk anak usia 2 sampai 
dengan 3 tahun, dan Rp 
90.000 bagi pelajar dan warga 
yang usianya diatas 65 tahun, 
pengunjung sudah dapat 
menikmati suguhan di Museum 
MACAN. Harga tiket bisa lebih 
murah jika pembelian dilakukan 
berkelompok lebih dari 10 
orang.

Museum ini mengoleksi 
sekitar 800 karya seni modern 
dan kontemporer karya seni-
man Indonesia, Asia, Eropa, 
dan Amerika yang dikumpulkan 
oleh Haryanto Adikoesoemo. 
Seni kontemporer dan modern 
yang ditampilkan tidak terbatas 
pada lukisan, melainkan juga 
menampilkan gaya kontem-
porer dengan berbagai 
medium, teknik, dan seni 
instalasi.

Beberapa koleksi diantara-
nya Tempat Mandi di Pinggir 

Laut-1964 karya S. Sudjojono, 
Untile–1986 karya Keith Haring, 
Andy Warhol–2002 karya Wang 
Guanyi, Le Vissage–1962 
karya Karel Appel, Child 
Mannequin–1966 karya Yayoy 
Kusuma, Tiga Raja–2001 karya 
Christine Ay Tjoe, Lanskap 
Hindia–1853 karya Raden 
Saleh, WTS Dandan–1996 
karya Djoko Pekik dan ratusan 
karya lainnya.

Museum MACAN juga 
menawarkan berbagai prog-
ram dan pameran yang dina-
mis. Sebagai institusi seni, 
Museum MACAN mendukung 
pendidikan interdisipliner dan 
pertukaran budaya. Museum ini 
menjadi wadah bagi seniman 
nasional dan internasional 
untuk mempresentasikan 
karyanya.

Museum MACAN juga 
menawarkan kesempatan 
pengembangan profesional 
untuk seniman, kurator, dan 
pegiat seni lainnya untuk 
bersama-sama membangun 
ekologi seni Indonesia yang 
bergairah. Beberapa fasilitas 
umum pendukung kenyamanan 

MACAN
REHAT
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pengunjung yang tersedia di museum ini antara 
lain ruang pertolongan pertama, toilet difabel, 
ruang menyusui, dan ruang penitipan barang. 
Selain itu, Museum MACAN juga bisa diakses 
dengan nyaman oleh kalangan disabilitas 
pengguna kursi roda.

Fakta Menarik Seputar Museum MACAN
1. Materi Pameran Selalu Dirotasi

Museum MACAN selalu menyuguhkan hal 
baru bagi pengunjung. Meski anda sudah pernah 
berkunjung sebelumnya, belum tentu anda 
mendapat suguhan yang sama pada kunjungan 
selanjutnya.
2. Booming Karena Yayoi Kusama

Museum MACAN semakin diminati publik 
setelah menyuguhkan 130 karya instalasi 
seniman Jepang yang instagramable. Karya 
Yayoi Kusama bertajuk ‘Life Is The Heart of 
Rainbow’ mewarnai Museum MACAN pada 12 
Mei sampai 9 September 2018.
3.  Museum Paling Instagramable

Karya-karya Yayoi Kusama dikenal 
sangat artistik untuk diabadikan. Setiap 
instalasi seni yang dipamerkan menjadi 

magnet tersendiri bagi pengunjung dan sangat 
instagramable. Perlu diingat, pengunjung tidak 
diperkenankan membawa kamera dan hanya 
boleh menggunakan kamera ponsel untuk 
mengabadikan momen selama berkunjung di 
Museum MACAN.

Melati Suryodarmo dalam karya 
“Why Let The Chicken Run?”

“Manifesto” karya Julian Rosefeldt.
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“Thought and Method” karya Xu Bing

“Life is The Heart of A Rainbow”
karya Yayoi KusamaInstalasi “Dunia Dalam Berita”
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Peraturan Museum MACAN
Karya seni yang dipajang di 

museum ini mempunyai sensitifitas 
tinggi. Oleh karena itu, pihak pengelola 
memberlakukan aturan khusus yang 
harus ditaati oleh pengunjung meliputi:
• Tidak boleh menyentuh karya seni.
• Ponsel harus diatur ke mode senyap 

dan dilarang melakukan percakapan 
lewat telepon saat berada di area 
pameran.

• Berbicara dengan sopan dan lembut.
• Tidak boleh mengenakan sepatu 

roda ketika berada di dalam galeri.
• Ransel, payung, dan tas yang 

ukurannya lebih besar daripada tas 
tangan harus dititipkan. 

• Tidak boleh membawa makanan dan 
minuman ke dalam galeri. 

• Boleh memotret namun tidak boleh 
menggunakan flash.

• Boleh menggambar sketsa 
menggunakan pensil di area galeri, 
menggunakan buku berukuran 
maksimal 22 cm x 28 cm. 

Calender Event Sepanjang 2020
Museum MACAN memiliki sejumlah 

agenda menarik sepanjang tahun 2020 
berupa pameran seni karya seniman 
lokal dan mancanegara, yaitu:
1. Februari - Maret 2020

Pameran skala besar karya-karya 
Melati Suryodarmo, Julian Rosefeldt, 
Agus Suwage, dan Chiharu Shiota. 

Event ini memamerkan karya Manifesto 
perupa Jerman, Julian Rosefeldt, yang 
ditampilkan dalam 13 layar.

Masih pada Februari 2020, 
Museum MACAN juga menyuguhkan 
karya perupa kontemporer asal Solo, 
Melati Suryodarmo bertajuk Why Let 
the Chicken Run? yang mengeksplorasi 
konsep tubuh dipadu dengan  tradisi 
seni asal Solo.
2. Juli-Oktober 2020

Pameran survei perupa kontem-
porer Agus Suwage bertajuk 
The Theatre of Me. Pameran ini 
menampilkan potret diri sang perupa 
juga lukisan, patung, dan instalasi 
karyanya sejak 1980-an hingga dewasa 
ini.
3. November 2020–Februari 2021

Pameran bertajuk The Soul 
Trembles, merupakan pameran tunggal 
terbesar Chiharu Shiota. Seorang 
perupa Jepang yang bermukim di 
Berlin. Ia telah menekuni bidang seni 
dan berkarya selama 25 tahun. 

Chiharu Shiota akan menampilkan 
instalasi yang kompleks sekaligus indah 
berupa jaring-jaring merah dan hitam 
terbuat dari benang.  Jaring-jaring 
tersebut akan merentang memenuhi 
ruang pameran. Beberapa karyanya 
juga menggunakan barang sehari-hari 
seperti sepatu dan piano yang terbakar 
untuk mewujudkan konsep abstrak 
seperti kenangan, kekhawatiran, dan 
mimpi.***

Seluruh foto ekshibisi pada artikel ini adalah milik:
museummacan.org dan chiharu-shiota.com
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“Color in Cave” karya Mit Jai Inn

“Floating Garden” karya Entang Wiharso

“Tinkering Box” karya Gatot Indrajati

Salah satu karya Chiharu Shiota



52 EDISI CATURWULAN I - TAHUN 202052 EDISI CATURWULAN I - TAHUN 2020



53EDISI CATURWULAN I - TAHUN 2020

Saat ini dunia internasional tengah 
dihadapkan pada serangan virus 
korona. Virus yang muncul pertama kali 
di Republik Rakyat Tiongkok ini cepat 

menjalar ke berbagai negara. World Health 
Organization (WHO) menamai virus ini COVID-19 
yang merupakan singkatan dari coronavirus 
disease 2019 atau penyakit coronavirus 2019. 
CO singkatan dari corona, VI singkatan dari 
virus, sedangkan D memiliki arti disease atau 
penyakit. Sementara angka 19 mewakili tahun 
virus ini ditemukan. COVID-19 menyebabkan 
pneumonia atau radang paru-paru. Pada 11 
Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 
sebagai pandemi global. Penetapan tersebut 
didasarkan pada persebaran virus yang telah 
mencapai kurang lebih ke 114 negara. 

WHO mencatat, pada 10 April 2020 pasien 
positif COVID-19 menembus angka 1.600.984 
orang. Angka tersebut termasuk jumlah pasien 
positif COVID-19 di Indonesia. Virus ini telah 
menelan banyak korban terutama kalangan lanjut 
usia. Akibat penyebaran COVID-19 yang masif 
dan sporadis, banyak negara memberlakukan 
larangan perjalanan bagi warga asing terutama 
dari negara-negara dengan kasus COVID-19 
terbanyak seperti China, Korea Selatan, 
Italia, Amerika Serikat, dan Iran. Pengetatan 
pemeriksaan di bandara dan pelabuhan utama 
juga dilakukan demi mencegah penyebaran 
COVID-19. Sebelum terpapar virus korona, 
Arab Saudi bahkan telah menutup Mekkah dan 
Madinah bagi umat Muslim yang ingin pergi 
umrah dari seluruh negara.

Physical Distancing
Tak hanya pengetatan pemeriksaan dan 

larangan perjalanan, COVID-19 memaksa 
banyak negara untuk menerapkan physical 
distancing atau pembatasan fisik. Physical 
distancing bertujuan untuk mencegah 
perluasan dan mengendalikan penyebaran 
COVID-19 dengan meminta setiap orang untuk 
#dirumahaja. Hal ini akan membuat setiap 
individu terhindar dari kontak langsung dengan 
orang lain apalagi berkumpul di tempat ramai.  

Di Indonesia, angka kasus COVID-19 
per tanggal 10 April sudah mencapai 3.293 
orang sebagaimana disampaikan juru bicara 
pemerintah Indonesia untuk COVID-19, Ahmad 
Yurianto. Setiap upaya pemerintah untuk 
mengendalikan dan memutus penyebaran 
COVID-19 didukung oleh seluruh lapisan sosial 
masyarakat. Dengan adanya penerapan physical 
distancing, diharapkan angka kasus COVID-19 
di Indonesia dapat dikendalikan dan ditekan 
sehingga rumah sakit dapat melayani pasien 
secara optimal dengan kapasitas tenaga medis 
dan daya tampung yang ada. 

Physical distancing juga diberlakukan dalam 
beberapa aspek seperti menutup sekolah, 
restoran, toko, bioskop, dan tempat-tempat lain 
di mana orang biasanya berkumpul. Pemerintah 
juga mengimbau masyarakat agar beribadah 
di rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari 
rumah. 

MENYIKAPI
PANDEMI

GLOBAL #DIRUMAHAJA
#LAWANCOVID19
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GAYA HIDUP
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Meski demikian, menjalani aktivitas selama 
berminggu-minggu di rumah pasti sangat 
membosankan. Berikut ini rekomendasi hal-hal 
menarik yang dapat dilakukan selama menjalani 
physical distancing: 
1. Berkebun

Berkebun mungkin menjadi satu di antara 
hal yang dapat anda lakukan bersama keluarga 
ketika masa physical distancing. Menanam 
tanaman bunga dan sayur-sayuran mungkin 
akan memberikan keuntungan di kemudian hari. 

2. Piknik di Rumah
Siapkan selimut piknik dan makanan 

seolah-olah sedang piknik di luar rumah. Siapkan 
juga berbagai jenis kue dan minuman, lalu 
menyantapnya bersama keluarga. Tambahkan 
makanan sehat untuk menunjang daya tahan 
tubuh.

3. Membaca Buku
Membaca buku menjadi satu diantara 

cara untuk mengisi hari-hari selama physical 
distancing. Selain mendapatkan ilmu baru, 
membaca buku juga dapat menjadikan waktumu 
tidak terbuang sia-sia.

4. Mendekor Rumah
Mendekor rumah menjadi satu diantara 

alternatif menghabiskan waktu di rumah. 
Kegiatan ini dapat memberikan suasana yang 
baru pada rumah. Menghias pintu dengan 
berbagai pernak-pernik atau menggambar 
pada dinding kamar dapat menjadi beberapa 
pilihan yang dapat dilakukan dalam mendekorasi 
rumah.

5. Membuat Kue
Mencoba beberapa resep kue menyehatkan 

ataupun kekinian yang ada di internet. 
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6. Mendengarkan Musik
Mendengarkan musik favorit bisa 

menghindarkan diri dari stress yang melanda. 
Selain itu, aktivitas mendengarkan musik juga 
dapat menenangkan hati dan memberikan 
inspirasi.

7. Bermain Game
Bermain game di ponsel atau konsol 

game seperti playstation atau Xbox, juga dapat 
membantumu tehindar dari stres.

8. Menulis Jurnal
Bagi yang gemar menulis, aktivitas menulis 

jurnal dapat membunuh waktu begitu cepat 
karena fokus kita hanya pada apa yang akan 
kita tulis. Menulis jurnal tentang kesehatan yang 
bersumber dari berbagai website mungkin dapat 
menjadi opsi menarik dan bermanfaat bagi diri 
sendiri dan orang lain. 

9. Menonton Film
Menonton film bersama keluarga menjadi 

hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan 
di tengah physical distancing. Selain dapat 
menghibur diri bersama keluarga, kedekatan 
emosional antar anggota keluarga makin terjalin 
erat.

10. Karaoke
Karaoke juga menjadi kegiatan yang patut 

dicoba selama masa physical distancing untuk 
menghibur diri agar jauh dari depresi. ***
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Menjaga kebersihan 
tangan merupakan 
salah satu syarat 
mutlak agar tidak 

terjangkit COVID-19. Selain 
mencuci tangan menggunakan 
sabun dengan air yang 
mengalir minimal selama 
20 detik, hand sanitizer juga 
menjadi alternatif untuk 
membunuh kuman dan 
menjaga tangan agar tetap 
bersih. Namun karena jumlah 
produksi hand sanitizer dengan 
kebutuhan masyarakat tidak 
seimbang, terjadi kelangkaan 
hand sanitizer. Menyikapi hal 
ini, WHO mempublikasikan 
cara pembuatan hand sanitizer 
yang mudah dilakukan. 
Panduan membuat hand 
sanitizer di website resmi 
WHO ini diperuntukkan bagi 
produsen hand sanitizer lokal 
dengan volume produksi yang 
tidak terlalu besar. 

WHO merekomendasikan 
dua formula hand sanitizer yang 
berbasis pada penggunaan 
alkohol dengan kadar 70 
persen atau lebih. Berikut ini 
bahan-bahan yang diperlukan 
untuk membuat hand sanitizer 
sebanyak 10 liter dengan 
standar WHO. 
Formulasi 1:
• Ethanol 96 persen, 8333 ml 
• Hidrogen peroksida 3 

persen, 417 ml 

• Gliserol 98 persen, 145 ml 
• Air distilasi atau air matang 

yang sudah didinginkan.
Formulasi 2:
• Isopropil alcohol 99,8 

persen, 7515 ml
• Hidrogen peroksida 3 

persen, 417 ml
• Gliserol 98 persen, 145 ml
• Air distilasi atau air matang 

yang sudah didinginkan
Setelah semua bahan 

telah siap, langkah pertama 
yang harus dilakukan adalah 
memakai masker dan sarung 
tangan, lanjutkan dengan 
memasukkan alkohol ke dalam 
botol. Kemudian masukkan 
hidrogen peroksida yang 
jumlahnya telah diukur terlebih 
dahulu. Selanjutnya masukkan 
gliserol dan air distilasi atau air 
matang yang sudah didinginkan 
secara berurutan. Segera 
tutup botol jika semua bahan 
sudah dimasukkan agar alkohol 
tidak menguap. Kemudian 
kocok botol dengan perlahan 
agar semua bahan tercampur 
dengan baik. Setelah itu hand 
sanitizer dapat di kemas dalam 
botol lebih kecil misalnya 
ukuran 500 ml atau 100 ml. 
Sebelum dapat digunakan, 
terlebih dahulu simpan hand 
sanitizer selama 72 jam dalam 
ruangan khusus yang jauh dari 

panas dan api. 
Kedua formula tersebut 

merupakan formula standar 
yang ditentukan WHO untuk 
memproduksi hand sanitizer 
sebanyak 10 liter dengan 
konsentrasi akhir setelah 
pencampuran menjadi: 
Formulasi 1
Ethanol 80 persen, gliserol 1,45 
persen, dan hidrogen peroksida 
0,125 persen.
Formulasi 2 
Isopropil alcohol 75 persen, 
gliserol 1,45 persen, dan 
hidrogen peroksida 0,125 
persen.

Meski demikian, hand 
sanitizer hanya sebagai 
alternatif pengganti jika sulit 
menemukan air dan sabun 
untuk membersihkan tangan. 
Penggunaan hand sanitizer 
dalam jangka panjang akan 
membuat kulit mengalami 
gangguan kesehatan, seperti 
kulit kering dan sensitif. Hand 
sanitizer memiliki berbagai 
kandungan bahan kimia 
yang berisiko menyebabkan 
gangguan pada fungsi otot 
kerangka dan jantung manusia. 
Alkohol juga dipercaya mampu 
meningkatkan resistensi 
bakteri.
***

Membuat Cairan Antiseptik 
Sesuai Standar WHO

56 EDISI CATURWULAN I - TAHUN 2020



57EDISI CATURWULAN I - TAHUN 2020 57EDISI CATURWULAN I - TAHUN 2020







15:06

Wah.. kamu udah follow semua medsos Kemnaker?

Yoi.. makanya sekarangaku selalu tau informasi terkiniseputar ketenagakerjaan.Enggak kudet lagi deh!

Nakerina

 Read 15:03

@kemnaker

@KemnakerRI Kementerian Ketenagakerjaan RI

Kementerian Ketenagakerjaan RI

LIKE!
FOLLOW!

SUBSCRIBE!

Follow IG-nya Kemnaker deh.. infonya menarik!

https://instagram.com/kemnaker

15:02

15:02

Udah dong.. Twitter, FB sama Youtubenya pun aku ga pernah ketinggalan

15:04

 Read 15:05

15:05

Kementerian Ketenagakerjaan (@kemnaker) Instagram photos and videosKementerian Ketenagakerjaan’s Instagram Profile has 3,669 photos and videos. Follow them to see all the posts.


