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No Date News Title Page Sentiment Media Influencers Summary 

1. 10 

February 

2022 

BP2MI Tawarkan 

Dua Skema 

Penempatan PMI 

Kepada Hungaria 

13 Neutral Investor 

Daily 

Benny 

Rhamdani 

JAKARTA- Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny 

Rhamdani menawarkan dua 

skema penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) ke 

negara Hungaria. Dengan 

besarnya peluang kerja di 

Hungaria kami menawarkan 

yaitu kalau selama ini 

penempatan bekerja di 

Hungaria melalui Private to 

Private (P to P) maka dua 

skema yang kami tawarkan 

adalah Government to 

Government (G to G) dan 

Government to Private (G to 

P), ujar Benny. . BP2MI 

Tawarkan Dua Skema. 

Penempatan PMI kepada 

Hungaria. 

2. 10 

February 

2022 

Petani Didorong 

Ikut BPJS 

Ketenagakerjaan 

8 Neutral Investor 

Daily 

Hadi 

Purnomo,Tofan 

Mahdi 

. Petani Didorong Ikut BPJS 

Ketenagakerjaan. JAKARTA- 

Petani di Tanah Air perlu 

didorong untuk mendapat 

perlindungan jaminan sosial 

dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Adalah sangat penting bagi 

petani untuk mendapatkan 

perlindungan jaminan sosial, 

petani harus dilindungi 

dengan menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Jika petani 

menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan mereka 

akan lebih produktif dan 

semangat bekerja. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/INVESTOR_DAILY1/BP2MI%20Tawarkan%20Dua%20Skema%20Penempatan%20PMI%20Kepada%20Hungaria=1=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/INVESTOR_DAILY1/BP2MI%20Tawarkan%20Dua%20Skema%20Penempatan%20PMI%20Kepada%20Hungaria=1=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/INVESTOR_DAILY1/BP2MI%20Tawarkan%20Dua%20Skema%20Penempatan%20PMI%20Kepada%20Hungaria=1=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/INVESTOR_DAILY1/BP2MI%20Tawarkan%20Dua%20Skema%20Penempatan%20PMI%20Kepada%20Hungaria=1=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/INVESTOR_DAILY1/Petani%20Didorong%20Ikut%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/INVESTOR_DAILY1/Petani%20Didorong%20Ikut%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/INVESTOR_DAILY1/Petani%20Didorong%20Ikut%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=8=1.jpg
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3. 10 

February 

2022 

RUU PPP Dinilai 

Siasati Hukum 

2 Neutral Radar 

Sampit 

Said Iqbal,Feri 

Amsari 

. RUU PPP Dinilai Siasati 

Hukum. JAKARTA- 

Pengesahan RUU 

Pembentukan Peraturan 

Perundang- undangan (PPP) 

menuai kritik dari berbagai 

pihak. Presiden Partai Buruh 

Said Iqbal menyatakan, 

pihaknya mengecam dan 

mengutuk keras langkah 

DPR, yang telah 

mengesahkan RUU PPP 

sebagai usul inisiatif dewan. 

Menurut dia, RUU PPP hanya 

akal- akalan DPR untuk 

menyiasati hukum. 

4. 10 

February 

2022 

Protecting 

migrant workers 

6 Positive The 

Jakarta 

Post 

Hamzah 

Zainuddin 

Protecting migrant workers. 

Malaysia is the preferred 

destination among migrant 

workers for many reasons, 

including its proximity, 

similar language and the 

wide range of blue-collar jobs 

on offer, such as for 

domestic, construction and 

palm oil plantation workers. 

It is therefore unbelievable 

that Indonesia and Malaysia, 

close neighbors and 

prominent members of 

ASEAN, have been either 

unable or unwilling to renew 

the agreement on the 

protection of Indonesian 

migrant workers, especially 

domestic helpers in Malaysia, 

after more than five years of 

negotiation. The absence of 

such a legal umbrella will 

benefit employers at the 

expense of hundreds of 

thousands of unskilled and 

uneducated Indonesian 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RADAR_SAMPIT1/RUU%20PPP%20Dinilai%20Siasati%20Hukum=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RADAR_SAMPIT1/RUU%20PPP%20Dinilai%20Siasati%20Hukum=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/THE_JAKARTA_POST1/Protecting%20migrant%20workers=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/THE_JAKARTA_POST1/Protecting%20migrant%20workers=1=6=1.jpg
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migrant workers, most of 

them women. 

5. 10 

February 

2022 

RUU PPP Dinilai 

Siasati Hukum 

2 Neutral Jawa Pos Said Iqbal,Feri 

Amsari 

. RUU PPP Dinilai Siasati 

Hukum. JAKARTA- 

Pengesahan RUU 

Pembentukan Peraturan Per- 

undang-undangan (PPP) 

menuai kritik dari berbagai 

pihak. Presiden Partai Buruh 

Said Iqbal menyatakan, 

pihaknya mengecam dan 

mengutuk keras langkah DPR 

yang telah mengesahkan 

RUU PPP sebagai usul inisiatif 

dewan. Menurut dia, RUU 

PPP hanya akal-akalan DPR 

untuk menyiasati hukum. 

6. 10 

February 

2022 

Tren Covid-19 

Meningkat, 

Pemkot Siapkan 

Langkah 

Antisipasi 

2 Positive Harian 

Bhirawa 

Habib Hadi 

Zainal Abidin 

Tren Covid-19 Meningkat, 

Pemkot Siapkan Langkah 

Antisipasi. Tren kasus Covid-

19 di Kota Probolinggo terus 

meningkat sejak awal 

Februari. Asisten 

Pemerintahan Gogol 

Sudjarwo, yang juga 

bertindak sebagai moderator 

dalam rapat tersebut, 

menginformasikan empat 

topik terkait Covid-19 di Kota 

Probolinggo yang 

membutuhkan penanganan 

secepatnya, yaitu tren 

kenaikan kasus Covid-19, tata 

cara penjemputan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal 

Kota Probolinggo, 

Pembelajaran Tatap Muka, 

serta kesenjangan vaksinasi 

dosis 2. Probolinggo, 

Bhirawa. 

7. 10 

February 

2022 

Pembangunan 

Ketenagakerjaan 

6 Positive Kabar 

Cirebon 

Acep Purnama . Pembangunan 

KetenagakerjaanButuh 

Tenaga Terampil. KEPALA 

Dinas Tenaga Kerja dan 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/JAWA_POS1/RUU%20PPP%20Dinilai%20Siasati%20Hukum=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/JAWA_POS1/RUU%20PPP%20Dinilai%20Siasati%20Hukum=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/HARIAN_BHIRAWA1/Tren%20Covid-19%20Meningkat,%20Pemkot%20Siapkan%20Langkah%20Antisipasi%20=1=2=6.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/HARIAN_BHIRAWA1/Tren%20Covid-19%20Meningkat,%20Pemkot%20Siapkan%20Langkah%20Antisipasi%20=1=2=6.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/HARIAN_BHIRAWA1/Tren%20Covid-19%20Meningkat,%20Pemkot%20Siapkan%20Langkah%20Antisipasi%20=1=2=6.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/HARIAN_BHIRAWA1/Tren%20Covid-19%20Meningkat,%20Pemkot%20Siapkan%20Langkah%20Antisipasi%20=1=2=6.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/HARIAN_BHIRAWA1/Tren%20Covid-19%20Meningkat,%20Pemkot%20Siapkan%20Langkah%20Antisipasi%20=1=2=6.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/KABAR_CIREBON1/Pembangunan%20Ketenagakerjaan%20Butuh%20Tenaga%20Terampil%20=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/KABAR_CIREBON1/Pembangunan%20Ketenagakerjaan%20Butuh%20Tenaga%20Terampil%20=1=6=1.jpg
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Butuh Tenaga 

Terampil 

Transmigrasi Kabupaten 

Kuningan, Carlan, foto 

bersama dengan para 

peserta pelatihan berbasis 

komputer (PBK), di 

halalaman BLK setempat, 

Selasa (8/2/2022).*. KEPALA 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten 

Kuningan, Carlan, foto 

bersama dengan para 

peserta pelatihan berbasis 

komputer (PBK), di 

halalaman BLK setempat, 

Selasa (8/2/2022).*. "Sejalan 

dengan hal terse- but, salah 

satu upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam 

peningkatan mutu dan 

profesionalisme adalah 

dengan mendorong 

peningkatan sumber daya 

manusia (SDM), melalui 

kegiatan pelatihan kerja," 

demikian dikemukakan 

Bupati H Acep Purnama pada 

pembukaan pelatihan 

berbasis kompetensi (PBK) di 

UPTD Balai Latihan Kerja 

(BLK) Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten 

Kuningan,Selasa. 

8. 10 

February 

2022 

BP2MI Meradang 

dan Sesalkan PMI 

Dituding 

Penyebar 

Omicron 

5 Negative Pos Kota Benny 

Rhamdani 

. BP2MI Meradang dan 

Sesalkan PMI Dituding 

Penyebar Omicron. JAKARTA 

(Poskota) - Kepala Badan 

Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), Benny 

Ramdhani, meradang adanya 

tudingan bahwa penyebar 

virus Covid-19 varian 

Omicron dari transmisi 

pekerja migran Indonesia. La 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/KABAR_CIREBON1/Pembangunan%20Ketenagakerjaan%20Butuh%20Tenaga%20Terampil%20=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/KABAR_CIREBON1/Pembangunan%20Ketenagakerjaan%20Butuh%20Tenaga%20Terampil%20=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/POS_KOTA1/BP2MI%20Meradang%20dan%20Sesalkan%20PMI%20Dituding%20Penyebar%20Omicron=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/POS_KOTA1/BP2MI%20Meradang%20dan%20Sesalkan%20PMI%20Dituding%20Penyebar%20Omicron=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/POS_KOTA1/BP2MI%20Meradang%20dan%20Sesalkan%20PMI%20Dituding%20Penyebar%20Omicron=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/POS_KOTA1/BP2MI%20Meradang%20dan%20Sesalkan%20PMI%20Dituding%20Penyebar%20Omicron=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/POS_KOTA1/BP2MI%20Meradang%20dan%20Sesalkan%20PMI%20Dituding%20Penyebar%20Omicron=1=5=1.jpg
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menegaskan sia- papun bisa 

terpapar Omicron. 

9. 10 

February 

2022 

Tangan Satpam 

Sobek Dibacok 

Perampok 

4 Negative Pos Kota  . Tangan Satpam Sobek 

Dibacok Perampok. BOGOR 

(Poskota) - Petugas sekuriti 

atau satpam sebuah 

perusahaan di wilayah 

Citeureup, Bogor, Jawa Barat 

menderita luka sobek di 

telapak tangannya usai 

berduel dengan kawanan 

perampok yang beraksi di 

tempatnya bekerja. Atas aksi 

heroik korban, para pelaku 

pun gagal membawa kabur 

sepeda motor incarannya. 

10. 10 

February 

2022 

CLC Fasilitasi 

Anak Pekerja 

Migran Sekolah 

di Indonesia 

4 Positive Tangerang 

Raya 

 Sekolah di Indonesia. 

Konsulat Republik Indonesia 

Tawau memfasilitasi 

keberangkatan alumni 

Community Learning Center 

(CLC) dan Sekolah Indonesia 

Kota Kinabalu (SIKK) anak-

anak Pekeija Migran 

Indonesia untuk melanjutkan 

sekolah di Indonesia melalui 

Program Repatriasi 

Pendidikan Tawau, Rabu 

(9/2). Program repatriasi ini 

merupakan kegiatan tahunan 

hasil kerjasama pihak 

Kemdik- bud RI dengan 

Perwakilan RI (KRI Tawau dan 

KJRI Kota Kinabalu), Sekolah 

Indonesia Kota Kinabalu 

(SIKK) beserta Yayasan Sabah 

Bridge (SB) sebagai inisiator. 

Sehari sebelum 

pemberangkatan seluruh 

peserta menjalani program 

pembekalan yang 

dipersiapkan pihak panitia 

yang berisi antara lain 

orientasi dan pengenalan 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/POS_KOTA1/Tangan%20Satpam%20Sobek%20Dibacok%20Perampok=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/POS_KOTA1/Tangan%20Satpam%20Sobek%20Dibacok%20Perampok=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/POS_KOTA1/Tangan%20Satpam%20Sobek%20Dibacok%20Perampok=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/TANGERANG_RAYA1/CLC%20Fasilitasi%20Anak%20Pekerja%20Migran%20Sekolah%20di%20Indonesia=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/TANGERANG_RAYA1/CLC%20Fasilitasi%20Anak%20Pekerja%20Migran%20Sekolah%20di%20Indonesia=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/TANGERANG_RAYA1/CLC%20Fasilitasi%20Anak%20Pekerja%20Migran%20Sekolah%20di%20Indonesia=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/TANGERANG_RAYA1/CLC%20Fasilitasi%20Anak%20Pekerja%20Migran%20Sekolah%20di%20Indonesia=1=4=1.jpg
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mengenai keadaan di tempat 

tujuan, serta hal-hal lain yang 

perlu diketahui dan 

dilakukan, mengingat hampir 

seluruh peserta ini lahir dan 

tumbuh besar di Sabah dan 

belum pernah ke Indonesia. 

11. 10 

February 

2022 

PEMKOT DAPAT 

TAMBAHAN 96 

NAKES KONTRAK 

4 Neutral Radar 

Malang 

Totok Kasianto NAKES PILIHAN:Wall Kota 

Malang Sutiaji saat melantik 

96 nakes berstatus PPPK 

formasi tahun 2021 kemarin 

(9/2). Pemkot Dapat 

Tambahan 96NakesKontrak. 

MALANG KOTA- Sebanyak 96 

Pegawai Pemerintah dengan 

Perjan jian Kerja (PPPI() 

Tenaga Kesehatan (Nakes) 

formasi tahun 2021 Pemkot 

Malangresmi 

diangkatkemarin (9/2). 

12. 10 

February 

2022 

Siap Bantu RI 

Buka Jutaan 

Lapangan 

Pekerjaan 

5 Positive Rakyat 

Merdeka 

Ina Lepel Siap Bantu Rl Buka Jutaan 

Lapangan Pekerjaan. . Duta 

Besar Jerman Untuk 

Indonesia Ina Lepel. Je r Ma n 

siap membantu Indonesia 

meningkatkan per tumbuhan 

ekonomi dan mem buka 

jutaan lapangan pekerjaan 

ramah lingkungan (green 

jobs) di indonesia. Dalam 

jumpa pers virtual berjudul 

Indonesias Green Jobs, 

Selasa (8/2), Dubes ina Lepel 

mengatakan, negaranya su 

dah menetapkan target 

ambisius menyambut 

ekonomi hijau (green 

economy). 

13. 10 

February 

2022 

Tuntut Keadilan 

Hak Normatif ke 

Perusahaan 

4 Positive Cianjur 

Ekspres 

Hendra Malik Tuntut Keadilan Hak. 

Normatif ke Perusahaan. JL 

RAYA BANDUNG Ketua DPC 

Serikat Pekerjaan Na- sional 

(SPN) Kabupaten Cianjur 

Hendra Malik mengatakan, 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RADAR_MALANG1/PEMKOT%20DAPAT%20TAMBAHAN%2096%20NAKES%20KONTRAK=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RADAR_MALANG1/PEMKOT%20DAPAT%20TAMBAHAN%2096%20NAKES%20KONTRAK=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RADAR_MALANG1/PEMKOT%20DAPAT%20TAMBAHAN%2096%20NAKES%20KONTRAK=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RAKYAT_MERDEKA1/Siap%20Bantu%20RI%20Buka%20Jutaan%20Lapangan%20Pekerjaan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RAKYAT_MERDEKA1/Siap%20Bantu%20RI%20Buka%20Jutaan%20Lapangan%20Pekerjaan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RAKYAT_MERDEKA1/Siap%20Bantu%20RI%20Buka%20Jutaan%20Lapangan%20Pekerjaan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RAKYAT_MERDEKA1/Siap%20Bantu%20RI%20Buka%20Jutaan%20Lapangan%20Pekerjaan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/CIANJUR_EKSPRES1/Tuntut%20Keadilan%20Hak%20Normatif%20ke%20Perusahaan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/CIANJUR_EKSPRES1/Tuntut%20Keadilan%20Hak%20Normatif%20ke%20Perusahaan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/CIANJUR_EKSPRES1/Tuntut%20Keadilan%20Hak%20Normatif%20ke%20Perusahaan=1=4=1.jpg
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tidak semua persoalan buruh 

harus diselesaikan dengan 

cara berunjuk rasa. Kalau 

memang persoalan buruh 

dengan perusahaan bisa 

diselesaikan dengan cara 

musyawarah dan mendapat- 

kan titik temu, kenapa harus 

melakukan aksi unjuk rasa/ 

kata Hendra Malik, kemarin 

(9/2). 

14. 10 

February 

2022 

Posisi Tukang Las 

Proyek Kereta 

Cepat Ditempati 

TKA China 

3 Neutral Palembang 

Pos 

Muhammad 

Said Didu 

Posisi Tukang Las Proyek 

Kereta Cepat Ditempati tka 

China. Pasalny a posisi 

tukang las proyek kereta api 

tersebut ditempati oleh para 

pekerja TKA China. Akh- imya 

Pungky bisa memaklumi 

mengapa para pekerja TKA 

China tersebut bisa menem- 

pati posisi itu. Posisi Tukang 

Las Proyek Kereta Cepat 

Ditempati TKA China. 

15. 10 

February 

2022 

Penerima 

Program Kartu 

Prakerja Capai 

11,4 Juta Orang 

2 Neutral Metro Riau  . Penerima Program Kartu 

Prakerja Capai 11,4 Juta 

Orang. JAKARTA- Menteri 

Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Har- 

tarto melaporkan jumlah 

penerima program Kartu 

Prakerja hingga saat ini 

mencapai 11,4 juta orang. 

Saat ini sudah ada 11,4 juta 

penerima program Kartu 

Prakerja, ungkapnya saat 

memberikan kata sambutan 

dalam acara &aposEvaluasi 

Dampak Kartu Prakerja 

sebagai Program Pemulihan 

Covid-19, Rabu (9/2). Ia 

mengatakan penerima 

program semi bantuan. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/PALEMBANG_POS1/Posisi%20Tukang%20Las%20Proyek%20Kereta%20Cepat%20Ditempati%20TKA%20China=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/PALEMBANG_POS1/Posisi%20Tukang%20Las%20Proyek%20Kereta%20Cepat%20Ditempati%20TKA%20China=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/PALEMBANG_POS1/Posisi%20Tukang%20Las%20Proyek%20Kereta%20Cepat%20Ditempati%20TKA%20China=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/PALEMBANG_POS1/Posisi%20Tukang%20Las%20Proyek%20Kereta%20Cepat%20Ditempati%20TKA%20China=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/METRO_RIAU1/Penerima%20Program%20Kartu%20Prakerja%20Capai%2011,4%20Juta%20Orang=1=2=1.JPG
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/METRO_RIAU1/Penerima%20Program%20Kartu%20Prakerja%20Capai%2011,4%20Juta%20Orang=1=2=1.JPG
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/METRO_RIAU1/Penerima%20Program%20Kartu%20Prakerja%20Capai%2011,4%20Juta%20Orang=1=2=1.JPG
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/METRO_RIAU1/Penerima%20Program%20Kartu%20Prakerja%20Capai%2011,4%20Juta%20Orang=1=2=1.JPG
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16. 10 

February 

2022 

Apresiasi lewat 

Prayoga 

Bayanaka 

Ketenagakerjaan 

Award 

3 Positive Radar Solo Endang 

Setiowati 

Apresiasi lewat Prayoga 

Bayanaka Ketenagakerjaan 

Award.  1710055481393500. 

SOLO, Radar Solo- Sebagai 

bentuk apresiasi kepada 

perusahaan dan organisasi 

serikat pekerja maupun 

serikat buruh yang sudah 

menerapkan tata kelola 

ketenagakerjaan dan 

organisasi yang baik, Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) 

Surakarta menggelar Prayoga 

Bayanaka Ketenagakerjaan 

Award.. Kedua, lewat 

Prayoga Bayanaka 

Ketenagakerjaan Award ini, 

kanni membina hubungan 

baik dengan perusahaan, 

serikat pekerja, serikat 

buruh, serta stakeholder 

lainnya," ujar Kepala 

Disnaker Surakarta 

Widyastuti Pratiwiningsih eli 

sela rapat koordinasi Prayoga 

Bayanaka Ketenagakerjaan 

Award bersama beragam 

elernen, Rabu (9/2).. 

"Perusahaan maupun serikat 

pekerja dan serikat buruh 

yang mendapatkan Prayoga 

Bayanaka Ketenagakerjaan 

Award eliharapkan 

memotivasi yang lainnya. 
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10 

 

Title BP2MI Tawarkan Dua Skema Penempatan PMI Kepada Hungaria 

Media Investor Daily Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Page 13 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/INVESTOR_DAILY1/BP2MI%20Tawarkan%20Dua%20Skema%20Penempatan%20PMI%20Kep

ada%20Hungaria=1=13=1.jpg 

Summ

ary 

JAKARTA- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

menawarkan dua skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Hungaria. 

Dengan besarnya peluang kerja di Hungaria kami menawarkan yaitu kalau selama ini 

penempatan bekerja di Hungaria melalui Private to Private (P to P) maka dua skema yang kami 

tawarkan adalah Government to Government (G to G) dan Government to Private (G to P), ujar 

Benny. . BP2MI Tawarkan Dua Skema. Penempatan PMI kepada Hungaria. 
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Title Petani Didorong Ikut BPJS Ketenagakerjaan 

Media Investor Daily Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/INVESTOR_DAILY1/Petani%20Didorong%20Ikut%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=8=1.jpg 

Summary . Petani Didorong Ikut BPJS Ketenagakerjaan. JAKARTA- Petani di Tanah Air perlu didorong 

untuk mendapat perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Adalah sangat 

penting bagi petani untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial, petani harus dilindungi 

dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jika petani menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan mereka akan lebih produktif dan semangat bekerja. 
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Title RUU PPP Dinilai Siasati Hukum 

Media Radar Sampit Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/RADAR_SAMPIT1/RUU%20PPP%20Dinilai%20Siasati%20Hukum=1=2=1.jpg 

Summary . RUU PPP Dinilai Siasati Hukum. JAKARTA- Pengesahan RUU Pembentukan Peraturan 

Perundang- undangan (PPP) menuai kritik dari berbagai pihak. Presiden Partai Buruh Said Iqbal 

menyatakan, pihaknya mengecam dan mengutuk keras langkah DPR, yang telah mengesahkan 

RUU PPP sebagai usul inisiatif dewan. Menurut dia, RUU PPP hanya akal- akalan DPR untuk 

menyiasati hukum. 
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Title Protecting migrant workers 

Media The Jakarta Post Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/THE_JAKARTA_POST1/Protecting%20migrant%20workers=1=6=1.jpg 

Summary Protecting migrant workers. Malaysia is the preferred destination among migrant workers for 

many reasons, including its proximity, similar language and the wide range of blue-collar jobs 

on offer, such as for domestic, construction and palm oil plantation workers. It is therefore 

unbelievable that Indonesia and Malaysia, close neighbors and prominent members of ASEAN, 

have been either unable or unwilling to renew the agreement on the protection of Indonesian 

migrant workers, especially domestic helpers in Malaysia, after more than five years of 

negotiation. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/THE_JAKARTA_POST1/Protecting%20migrant%20workers=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/THE_JAKARTA_POST1/Protecting%20migrant%20workers=1=6=1.jpg


 

14 

 

Title RUU PPP Dinilai Siasati Hukum 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/JAWA_POS1/RUU%20PPP%20Dinilai%20Siasati%20Hukum=1=2=1.jpg 

Summary . RUU PPP Dinilai Siasati Hukum. JAKARTA- Pengesahan RUU Pembentukan Peraturan Per- 

undang-undangan (PPP) menuai kritik dari berbagai pihak. Presiden Partai Buruh Said Iqbal 

menyatakan, pihaknya mengecam dan mengutuk keras langkah DPR yang telah mengesahkan 

RUU PPP sebagai usul inisiatif dewan. Menurut dia, RUU PPP hanya akal-akalan DPR untuk 

menyiasati hukum. 
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Title Tren Covid-19 Meningkat, Pemkot Siapkan Langkah Antisipasi 

Media Harian Bhirawa Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/HARIAN_BHIRAWA1/Tren%20Covid-

19%20Meningkat,%20Pemkot%20Siapkan%20Langkah%20Antisipasi%20=1=2=6.jpg 

Summary Tren Covid-19 Meningkat, Pemkot Siapkan Langkah Antisipasi. Tren kasus Covid-19 di Kota 

Probolinggo terus meningkat sejak awal Februari. Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo, yang 

juga bertindak sebagai moderator dalam rapat tersebut, menginformasikan empat topik 

terkait Covid-19 di Kota Probolinggo yang membutuhkan penanganan secepatnya, yaitu tren 

kenaikan kasus Covid-19, tata cara penjemputan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota 

Probolinggo, Pembelajaran Tatap Muka, serta kesenjangan vaksinasi dosis 2. Probolinggo, 

Bhirawa. 
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Title Pembangunan Ketenagakerjaan Butuh Tenaga Terampil 

Media Kabar Cirebon Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/KABAR_CIREBON1/Pembangunan%20Ketenagakerjaan%20Butuh%20Tenaga%20Terampil%

20=1=6=1.jpg 

Summa

ry 

. Pembangunan KetenagakerjaanButuh Tenaga Terampil. KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kuningan, Carlan, foto bersama dengan para peserta pelatihan berbasis 

komputer (PBK), di halalaman BLK setempat, Selasa (8/2/2022).*. KEPALA Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan, Carlan, foto bersama dengan para peserta pelatihan 

berbasis komputer (PBK), di halalaman BLK setempat, Selasa (8/2/2022) 
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Title BP2MI Meradang dan Sesalkan PMI Dituding Penyebar Omicron 

Media Pos Kota Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/POS_KOTA1/BP2MI%20Meradang%20dan%20Sesalkan%20PMI%20Dituding%20Penyebar%

20Omicron=1=5=1.jpg 

Summa

ry 

. BP2MI Meradang dan Sesalkan PMI Dituding Penyebar Omicron. JAKARTA (Poskota) - Kepala 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani, meradang adanya 

tudingan bahwa penyebar virus Covid-19 varian Omicron dari transmisi pekerja migran 

Indonesia. La menegaskan sia- papun bisa terpapar Omicron. 
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Title Tangan Satpam Sobek Dibacok Perampok 

Media Pos Kota Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/POS_KOTA1/Tangan%20Satpam%20Sobek%20Dibacok%20Perampok=1=4=1.jpg 

Summary . Tangan Satpam Sobek Dibacok Perampok. BOGOR (Poskota) - Petugas sekuriti atau satpam 

sebuah perusahaan di wilayah Citeureup, Bogor, Jawa Barat menderita luka sobek di telapak 

tangannya usai berduel dengan kawanan perampok yang beraksi di tempatnya bekerja. Atas 

aksi heroik korban, para pelaku pun gagal membawa kabur sepeda motor incarannya. 
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Title CLC Fasilitasi Anak Pekerja Migran Sekolah di Indonesia 

Media Tangerang Raya Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/TANGERANG_RAYA1/CLC%20Fasilitasi%20Anak%20Pekerja%20Migran%20Sekolah%20di%2

0Indonesia=1=4=1.jpg 

Summa

ry 

Sekolah di Indonesia. Konsulat Republik Indonesia Tawau memfasilitasi keberangkatan alumni 

Community Learning Center (CLC) dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) anak-anak Pekeija 

Migran Indonesia untuk melanjutkan sekolah di Indonesia melalui Program Repatriasi 

Pendidikan Tawau, Rabu (9/2). Program repatriasi ini merupakan kegiatan tahunan hasil 

kerjasama pihak Kemdik- bud RI dengan Perwakilan RI (KRI Tawau dan KJRI Kota Kinabalu), 

Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) beserta Yayasan Sabah Bridge (SB) sebagai inisiator. 

Sehari sebelum pemberangkatan seluruh peserta menjalani program pembekalan yang 

dipersiapkan pihak panitia yang berisi antara lain orientasi dan pengenalan mengenai keadaan 

di tempat tujuan, serta hal-hal lain yang perlu diketahui dan dilakukan, mengingat hampir 

seluruh peserta ini lahir dan tumbuh besar di Sabah dan belum pernah ke Indonesia. 
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Title PEMKOT DAPAT TAMBAHAN 96 NAKES KONTRAK 

Media Radar Malang Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/RADAR_MALANG1/PEMKOT%20DAPAT%20TAMBAHAN%2096%20NAKES%20KONTRAK=1=

4=1.jpg 

Summar

y 

NAKES PILIHAN:Wall Kota Malang Sutiaji saat melantik 96 nakes berstatus PPPK formasi tahun 

2021 kemarin (9/2). Pemkot Dapat Tambahan 96NakesKontrak. MALANG KOTA- Sebanyak 96 

Pegawai Pemerintah dengan Perjan jian Kerja (PPPI() Tenaga Kesehatan (Nakes) formasi tahun 

2021 Pemkot Malangresmi diangkatkemarin (9/2). 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RADAR_MALANG1/PEMKOT%20DAPAT%20TAMBAHAN%2096%20NAKES%20KONTRAK=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RADAR_MALANG1/PEMKOT%20DAPAT%20TAMBAHAN%2096%20NAKES%20KONTRAK=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RADAR_MALANG1/PEMKOT%20DAPAT%20TAMBAHAN%2096%20NAKES%20KONTRAK=1=4=1.jpg


 

22 

 

Title Siap Bantu RI Buka Jutaan Lapangan Pekerjaan 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/RAKYAT_MERDEKA1/Siap%20Bantu%20RI%20Buka%20Jutaan%20Lapangan%20Pekerjaan=

1=5=1.jpg 

Summar

y 

Siap Bantu Rl Buka Jutaan Lapangan Pekerjaan. . Duta Besar Jerman Untuk Indonesia Ina Lepel. 

Je r Ma n siap membantu Indonesia meningkatkan per tumbuhan ekonomi dan mem buka 

jutaan lapangan pekerjaan ramah lingkungan (green jobs) di indonesia. Dalam jumpa pers 

virtual berjudul Indonesias Green Jobs, Selasa (8/2), Dubes ina Lepel mengatakan, negaranya su 

dah menetapkan target ambisius menyambut ekonomi hijau (green economy). 
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Title Tuntut Keadilan Hak Normatif ke Perusahaan 

Media Cianjur Ekspres Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/CIANJUR_EKSPRES1/Tuntut%20Keadilan%20Hak%20Normatif%20ke%20Perusahaan=1=4=

1.jpg 

Summar

y 

Tuntut Keadilan Hak. Normatif ke Perusahaan. JL RAYA BANDUNG Ketua DPC Serikat Pekerjaan 

Na- sional (SPN) Kabupaten Cianjur Hendra Malik mengatakan, tidak semua persoalan buruh 

harus diselesaikan dengan cara berunjuk rasa. Kalau memang persoalan buruh dengan 

perusahaan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mendapat- kan titik temu, kenapa 

harus melakukan aksi unjuk rasa/ kata Hendra Malik, kemarin (9/2). 
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Title Posisi Tukang Las Proyek Kereta Cepat Ditempati TKA China 

Media Palembang Pos Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/PALEMBANG_POS1/Posisi%20Tukang%20Las%20Proyek%20Kereta%20Cepat%20Ditempati

%20TKA%20China=1=3=1.jpg 

Summ

ary 

Posisi Tukang Las Proyek Kereta Cepat Ditempati tka China. Pasalny a posisi tukang las proyek 

kereta api tersebut ditempati oleh para pekerja TKA China. Akh- imya Pungky bisa memaklumi 

mengapa para pekerja TKA China tersebut bisa menem- pati posisi itu. Posisi Tukang Las Proyek 

Kereta Cepat Ditempati TKA China. 
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Title Penerima Program Kartu Prakerja Capai 11,4 Juta Orang 

Media Metro Riau Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/METRO_RIAU1/Penerima%20Program%20Kartu%20Prakerja%20Capai%2011,4%20Juta%20

Orang=1=2=1.JPG 

Summa

ry 

. Penerima Program Kartu Prakerja Capai 11,4 Juta Orang. JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Har- tarto melaporkan jumlah penerima program Kartu Prakerja hingga 

saat ini mencapai 11,4 juta orang. Saat ini sudah ada 11,4 juta penerima program Kartu Prakerja, 

ungkapnya saat memberikan kata sambutan dalam acara &aposEvaluasi Dampak Kartu Prakerja 

sebagai Program Pemulihan Covid-19, Rabu (9/2). Ia mengatakan penerima program semi 

bantuan. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/METRO_RIAU1/Penerima%20Program%20Kartu%20Prakerja%20Capai%2011,4%20Juta%20Orang=1=2=1.JPG
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Title Apresiasi lewat Prayoga Bayanaka Ketenagakerjaan Award 

Media Radar Solo Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

10/RADAR_SOLO1/Apresiasi%20lewat%20Prayoga%20Bayanaka%20Ketenagakerjaan%20Awar

d%20=1=3=1.jpg 

Summa

ry 

Apresiasi lewat Prayoga Bayanaka Ketenagakerjaan Award.  1710055481393500. SOLO, Radar 

Solo- Sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan dan organisasi serikat pekerja maupun 

serikat buruh yang sudah menerapkan tata kelola ketenagakerjaan dan organisasi yang baik, 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surakarta menggelar Prayoga Bayanaka Ketenagakerjaan Award.. 

Kedua, lewat Prayoga Bayanaka Ketenagakerjaan Award ini, kanni membina hubungan baik 

dengan perusahaan, serikat pekerja, serikat buruh, serta stakeholder lainnya," ujar Kepala 

Disnaker Surakarta Widyastuti Pratiwiningsih eli sela rapat koordinasi Prayoga Bayanaka 

Ketenagakerjaan Award bersama beragam elernen, Rabu (9/2). 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RADAR_SOLO1/Apresiasi%20lewat%20Prayoga%20Bayanaka%20Ketenagakerjaan%20Award%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RADAR_SOLO1/Apresiasi%20lewat%20Prayoga%20Bayanaka%20Ketenagakerjaan%20Award%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-10/RADAR_SOLO1/Apresiasi%20lewat%20Prayoga%20Bayanaka%20Ketenagakerjaan%20Award%20=1=3=1.jpg
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

99 148 57 49 42 
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Table Of Contents : 09 February 2022 - 10 February 2022 
 

No Date News Title Tone Media Influencers Summary 

1. 09 

Februar

y 2022 

Hampir 10 

Tahun 

Pesangon 

Tidak 

Dibayarkan, 

ANPBRI Tunjuk 

Tim Advokasi 

Perjuangkan 

Hak Pensiunan 

BRI 

Positive Faktual.net  "Dimana sesuai Undang-

undang Nomor 13 Tahun 

2003 Pasal 167 ayat 3 

mensyaratkan adanya 

pembayaran pesangon sesuai 

ketentuan kepada setiap 

pensiunan apabila 

perusahaan tidak 

mengikutsertakan pekerjanya 

dalam program pensiun," 

ungkap Ridwan Basri, S.H, 

C.L.A selaku Tim Advokasi 

ANPBRI. Sudah hampir 

sepuluh tahun belum pihak 

Manajemen BRI belum 

membayar uang pesangon 

yang jumlahnya 250 orang 

se-Sulawesi Selatan, ujar 

H.Manshur shah Ketua 

ANPBRI perwakilan Sulawesi 

Selatan saat di temui di 

Warkop Batas Kota yang di 

dampingi oleh Tim Advokasi 

dari Celebes Intelectual Law, 

Rabu (09/02/2022). 

H.Manshur Shah mengatakan 

bahwa sekarang Pihak 

ANPBRI akan menggunakan 

jasa Advokasi dari Celebes 

Intelectual Law yang terdiri 

dari Ridwan Basri, S.H, C.L.A 

dan Asywar, S.ST, S.H. "Kami 

akan di dampingi oleh Tim 

Advokasi dari Celebes 

Intelectual Law, dan dalam 

waktu dekat ini akan 

menandatangani Surat kuasa 

untuk kepentingan para 

anggota guna mendapatkan 

haknya," tutur H.Manshur 

Shah. Asosiasi Nasional 

http://faktual.net/hampir-10-tahun-pesangon-tidak-dibayarkan-anpbri-tunjuk-tim-advokasi-akan-perjuangkan-hak-pensiunan-bri
http://faktual.net/hampir-10-tahun-pesangon-tidak-dibayarkan-anpbri-tunjuk-tim-advokasi-akan-perjuangkan-hak-pensiunan-bri
http://faktual.net/hampir-10-tahun-pesangon-tidak-dibayarkan-anpbri-tunjuk-tim-advokasi-akan-perjuangkan-hak-pensiunan-bri
http://faktual.net/hampir-10-tahun-pesangon-tidak-dibayarkan-anpbri-tunjuk-tim-advokasi-akan-perjuangkan-hak-pensiunan-bri
http://faktual.net/hampir-10-tahun-pesangon-tidak-dibayarkan-anpbri-tunjuk-tim-advokasi-akan-perjuangkan-hak-pensiunan-bri
http://faktual.net/hampir-10-tahun-pesangon-tidak-dibayarkan-anpbri-tunjuk-tim-advokasi-akan-perjuangkan-hak-pensiunan-bri
http://faktual.net/hampir-10-tahun-pesangon-tidak-dibayarkan-anpbri-tunjuk-tim-advokasi-akan-perjuangkan-hak-pensiunan-bri
http://faktual.net/hampir-10-tahun-pesangon-tidak-dibayarkan-anpbri-tunjuk-tim-advokasi-akan-perjuangkan-hak-pensiunan-bri
http://faktual.net/hampir-10-tahun-pesangon-tidak-dibayarkan-anpbri-tunjuk-tim-advokasi-akan-perjuangkan-hak-pensiunan-bri
http://faktual.net/hampir-10-tahun-pesangon-tidak-dibayarkan-anpbri-tunjuk-tim-advokasi-akan-perjuangkan-hak-pensiunan-bri


 

29 

 

Pensiunan Bank Rakyat 

Indonesia (ANPBRI) 

Perwakilan Sulawesi Selatan 

menuntut PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) tbk untuk 

membayar uang pesangon 

karna pemutusan kerja bagi 

karyawan, dimana sudah 

hampir sepuluh tahun tidak 

ada kejelasan dari pihak 

Manajemen BRI. 250 orang 

pensiunan yang tergabung 

dalam Asosiasi Nasional 

Pensiunan Bank Rakyat 

Indonesia (ANPBRI) 

perwakilan Sulawesi Selatan 

belum terbayar uang 

pesangon sampai sekarang. 

2. 09 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

mendorong 

kebijakan 

turunkan 

kemiskinan 

ekstrem di 212 

wilayah 

Positive Tabloid Jubi Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator (Menko) 

Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto 

menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai 

kebijakan untuk mampu 

menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. "Pemerintah 

mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 

2022 ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem 

dapat diturunkan," kata 

Menko Airlangga Hartarto 

dalam Seminar Nasional 

Akselerasi Ekonomi Daerah 

untuk Memacu Pemulihan 

Nasional di Kendari, Selasa 

(8/2/2022). Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program perlindungan 

sosial yang masuk dalam 

http://jubi.co.id/papua-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan
http://jubi.co.id/papua-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan
http://jubi.co.id/papua-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan
http://jubi.co.id/papua-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan
http://jubi.co.id/papua-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan
http://jubi.co.id/papua-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan
http://jubi.co.id/papua-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan
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Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN). Ketua Umum 

Partai Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

3. 09 

Februar

y 2022 

Update Pasien 

Covid-19 di 

Wisma Atlet 

Kemayoran Per 

9 Februari 

2022 - Aira 

Transport 

Positive Aira Transport Aris Mudian RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran menerima 146. 

991 pasien Covid-19 sejak 23 

Maret 2020 hingga 9 Februari 

2022. Sebanyak 5.028 pasien 

terkonfirmasi positif Covid-19 

menjalani rawat inap di 

tower 4, 5, 6, dan 7 Rumah 

Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) 

Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta Pusat. Sejak 23 Maret 

2020 sampai 9 Februari 2022, 

RSDC Wisma Atlet 

Pademangan menampung 

659. 761 pasien karantina. 

Menurun 41 dari data Selasa 

(8/2) yang tercatat masih 

5.069 pasien. 

4. 09 

Februar

y 2022 

5.028 Pasien 

Covid-19 

Dirawat di 

RSDC Wisma 

Atlet 

Kemayoran 

Neutral Okezone  Kepala Penerangan 

Kogabwilhan I Kolonel 

Marinir Aris Mudian 

menginformsaikan, hingga 

Rabu (9/2/2022) pukul 08.00 

WIB, RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran (Tower 4, 5, 6 & 

7) merawat sebanyak 5.028 

pasien Covid-19. Jumlah 

pasien di empat tower RSDC 

Wisma Atlet Kemayoran 

Jakarta Pusat tersebut terdiri 

dari 2.551 laki-laki dan 2.477 

perempuan. Sehingga total 

jumlah pasien rawat inap 

http://airatransport.com/45790/update-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-per-9-februari-2022
http://airatransport.com/45790/update-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-per-9-februari-2022
http://airatransport.com/45790/update-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-per-9-februari-2022
http://airatransport.com/45790/update-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-per-9-februari-2022
http://airatransport.com/45790/update-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-per-9-februari-2022
http://airatransport.com/45790/update-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-per-9-februari-2022
http://airatransport.com/45790/update-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-per-9-februari-2022
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/09/337/2544484/5-028-pasien-covid-19-dirawat-di-rsdc-wisma-atlet-kemayoran
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/09/337/2544484/5-028-pasien-covid-19-dirawat-di-rsdc-wisma-atlet-kemayoran
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/09/337/2544484/5-028-pasien-covid-19-dirawat-di-rsdc-wisma-atlet-kemayoran
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/09/337/2544484/5-028-pasien-covid-19-dirawat-di-rsdc-wisma-atlet-kemayoran
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/09/337/2544484/5-028-pasien-covid-19-dirawat-di-rsdc-wisma-atlet-kemayoran
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/09/337/2544484/5-028-pasien-covid-19-dirawat-di-rsdc-wisma-atlet-kemayoran
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Covid-19 di Wisma Atlet 

Kemayoran dan pasien 

repatriasi perawatan Covid-

19 di RSDC Wisma Atlet 

Pademangan, RSDC Rusun 

Pasar Rumput, RSDC Rusun 

Nagrak hingga Rabu, 9 

Februari 2022 Pukul 08.00 

WIB berjumlah 11.328 orang 

atau bertambah 141 orang 

dibandingkan hari 

sebelumnya 11.187 orang. 

Jumlah pasien ini berkurang 

41 orang dibanding hari 

sebelumnya (Selasa, 

8/2/2022) yang berjumlah 

5.069 orang. 

5. 09 

Februar

y 2022 

Kena PHK, 

Pekerja Bisa 

Klaim BPJS 

Ketenagakerjaa

n 

Neutral Metropolitan Dedi 

Mulyadi,Anggoro 

Eko Cahyo 

Kepala BPJS ketenagakerjaan 

Bogor cileungsi Dedi Mulyadi 

memaparkan ada tiga 

manfaat yang bisa diperoleh 

penerima JKP. Dedi 

memaparkan, klaim JKP bisa 

mulai diajukan di seluruh 

kantor BPJS ketenagakerjaan 

terhitung awal Februari 2022. 

"BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan 

penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program 

JKP ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja," imbuhnya lagi. 

Dedi menambahkan 

berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting BPJS 

ketenagakerjaan pada 

kategori pekerja Penerima 

Upah (PU) otomatis terdaftar 

dalam program JKP sesuai 

ketentuan. 

http://www.metropolitan.id/2022/02/kena-phk-pekerja-bisa-klaim-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.metropolitan.id/2022/02/kena-phk-pekerja-bisa-klaim-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.metropolitan.id/2022/02/kena-phk-pekerja-bisa-klaim-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.metropolitan.id/2022/02/kena-phk-pekerja-bisa-klaim-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.metropolitan.id/2022/02/kena-phk-pekerja-bisa-klaim-bpjs-ketenagakerjaan


 

32 

 

6. 09 

Februar

y 2022 

KAI Services 

Buka 

Lowongan 

Kerja bagi 

Lulusan D3, 

Ayo Daftar 

Neutral Kompas  Anak perusahaan PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) PT 

Reska Multi Usaha atau 

disebut KAI Services 

membuka lowongan kerja 

lulusan D3. KAI Services 

sudah berpengalaman 

selama 18 tahun mempunyai 

tujuan melaksanakan dan 

menunjang kebijakan dan 

program PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) selaku 

perusahaan induk khususnya 

usaha restoran kereta api 

serta usaha lainnya. 

Merangkum dari 

www.reska.id, Rabu 

(9/2/2022), KAI Services 

membuka lowongan kerja 

petugas kesehatan 

penempatan Sumatera 

Selatan. Yuk cek kriteria yang 

dibutuhkan KAI Services 

untuk posisi petugas 

kesehatan. 

7. 09 

Februar

y 2022 

Bappenas 

Kaget Tukang 

Las Rel Kereta 

Cepat dari 

China, Begini 

Penjelasannya 

Negativ

e 

Kumparan Pungky Sumadi Ia lalu memahami alasan 

adanya tenaga kerja China 

sebagai tukang las rel kereta 

cepat. Sehingga masih harus 

mengandalkan TKA China. Hal 

itu diungkapkan Deputi 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan Bappenas, 

Pungky Sumadi, dalam rapat 

dengan Komisi IX DPR pada 

Selasa kemarin. Pungky 

mengaku kaget dengan 

temuan tersebut. 

8. 09 

Februar

y 2022 

"Lingkaran 

Kekagetan" 

Tukang Las 

Kereta Cepat 

Diisi Buruh 

China 

Negativ

e 

Warta Ekonomi Pungky Sumadi Soal tukang las Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung diisi buruh 

China dibongkar Deputi 

Bidang Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas, 

http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/09/110158071/kai-services-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-ayo-daftar
http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/09/110158071/kai-services-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-ayo-daftar
http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/09/110158071/kai-services-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-ayo-daftar
http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/09/110158071/kai-services-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-ayo-daftar
http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/09/110158071/kai-services-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-ayo-daftar
http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/09/110158071/kai-services-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-ayo-daftar
http://kumparan.com/kumparanbisnis/bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-begini-penjelasannya-1xTFN1TuxFQ
http://kumparan.com/kumparanbisnis/bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-begini-penjelasannya-1xTFN1TuxFQ
http://kumparan.com/kumparanbisnis/bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-begini-penjelasannya-1xTFN1TuxFQ
http://kumparan.com/kumparanbisnis/bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-begini-penjelasannya-1xTFN1TuxFQ
http://kumparan.com/kumparanbisnis/bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-begini-penjelasannya-1xTFN1TuxFQ
http://kumparan.com/kumparanbisnis/bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-begini-penjelasannya-1xTFN1TuxFQ
http://wartaekonomi.co.id/read391983/lingkaran-kekagetan-tukang-las-kereta-cepat-diisi-buruh-china-bappenas-kaget-warganet-heran
http://wartaekonomi.co.id/read391983/lingkaran-kekagetan-tukang-las-kereta-cepat-diisi-buruh-china-bappenas-kaget-warganet-heran
http://wartaekonomi.co.id/read391983/lingkaran-kekagetan-tukang-las-kereta-cepat-diisi-buruh-china-bappenas-kaget-warganet-heran
http://wartaekonomi.co.id/read391983/lingkaran-kekagetan-tukang-las-kereta-cepat-diisi-buruh-china-bappenas-kaget-warganet-heran
http://wartaekonomi.co.id/read391983/lingkaran-kekagetan-tukang-las-kereta-cepat-diisi-buruh-china-bappenas-kaget-warganet-heran
http://wartaekonomi.co.id/read391983/lingkaran-kekagetan-tukang-las-kereta-cepat-diisi-buruh-china-bappenas-kaget-warganet-heran
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Bappenas 

Kaget, 

Warganet 

Heran 

Pungky Sumadi dalam Rapat 

Panja Pengawasan 

Penanganan Tenaga Kerja 

Asing, di Komisi IX DPR, 

Gedung Parlemen, kemarin. 

Setelah urusan biayanya yang 

membengkak, kali ini soal 

tukang lasnya yang diisi 

buruh China. Mengetahui hal 

itu, Kementerian 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional (PPN)/Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas) 

mengaku kaget. Kami melihat 

tukang las untuk rel itu 

ternyata masih harus dari 

China kita datangkan," beber 

Pungky. 

9. 09 

Februar

y 2022 

Waspada! Ini 5 

Dampak Buruk 

bagi 

Workaholic 

Negativ

e 

Okezone  Bagi sebagian orang, bekerja 

bukan hanya untuk 

mendapatkan penghasilan, 

namun juga sebagai bentuk 

aktualisasi diri. "Ada sebagian 

orang yang menganggap 

bahwa pekerjaan adalah 

hidup mereka sehingga 

mereka terlalu sibuk dalam 

dunia tersebut. "Ada 

sebagian orang yang 

menganggap bahwa 

pekerjaan adalah hidup 

mereka sehingga mereka 

terlalu sibuk dalam dunia 

tersebut. 5. Mudah badmood 

dan emosian. 

10. 09 

Februar

y 2022 

BP2MI Gelar 

Vaksinasi 

Booster Untuk 

800 Pegawai 

Neutral Rmco.id Tasdik 

Kinanto,Benny 

Rhamdani 

Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

menggelar vaksinasi booster 

di Auditorium KH 

Abdurrahman Wahid BP2MI, 

Jakarta, Rabu (9/2). Kegiatan 

yang berlangsung selama 

satu hari ini berkat kerjasama 

http://wartaekonomi.co.id/read391983/lingkaran-kekagetan-tukang-las-kereta-cepat-diisi-buruh-china-bappenas-kaget-warganet-heran
http://wartaekonomi.co.id/read391983/lingkaran-kekagetan-tukang-las-kereta-cepat-diisi-buruh-china-bappenas-kaget-warganet-heran
http://wartaekonomi.co.id/read391983/lingkaran-kekagetan-tukang-las-kereta-cepat-diisi-buruh-china-bappenas-kaget-warganet-heran
http://wartaekonomi.co.id/read391983/lingkaran-kekagetan-tukang-las-kereta-cepat-diisi-buruh-china-bappenas-kaget-warganet-heran
http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/622/2544519/waspada-ini-5-dampak-buruk-bagi-workaholic
http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/622/2544519/waspada-ini-5-dampak-buruk-bagi-workaholic
http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/622/2544519/waspada-ini-5-dampak-buruk-bagi-workaholic
http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/622/2544519/waspada-ini-5-dampak-buruk-bagi-workaholic
http://rm.id/baca-berita/nasional/111664/bp2mi-gelar-vaksinasi-booster-untuk-800-pegawai
http://rm.id/baca-berita/nasional/111664/bp2mi-gelar-vaksinasi-booster-untuk-800-pegawai
http://rm.id/baca-berita/nasional/111664/bp2mi-gelar-vaksinasi-booster-untuk-800-pegawai
http://rm.id/baca-berita/nasional/111664/bp2mi-gelar-vaksinasi-booster-untuk-800-pegawai
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antara BP2MI dengan 

beberapa instansi 

Pemerintah dan rumah sakit 

sebagai petugas vaksinator. 

Kepala BP2MI Benny 

Ramdhani mengatakan, 

kegiatan ini sebagai upaya 

jemput bola dari pihaknya 

untuk melindungi masyarakat 

dari paparan Corona varian 

Omicron. "Hari ini BP2MI 

bekerjasama dengan 

Kementerian Kesehatan dan 

Komite Aparatur Sipil Negara 

menyuntikan vaksin dosis 

ketiga untuk kurang lebih 679 

staf di lingkungan BP2MI dan 

KASN," kata Benny di 

Auditorium KH Abdurrahman 

Wahid BP2MI, Jakarta, Rabu 

(9/2). 

11. 09 

Februar

y 2022 

Parah! 

Starbucks 

Pecat 

Karyawan yang 

Mau Bangun 

Serikat Pekerja 

Neutral Detik  Starbucks memecat sejumlah 

pekerja yang memimpin 

upaya untuk mengorganisir 

serikat pekerja di Tennessee. 

Melansir dari BBC, Rabu 

(9/2/2022), serikat pekerja 

AS mengatakan hal yang 

dilakukan oleh Starbucks ini 

merupakan langkah 

perusahaan untuk menjegal 

adanya serikat pekerja 

Starbucks ini. Padahal saat ini 

sudah ada 'lusinan' pekerja 

dari berbagai lokasi toko 

Starbucks lainnya yang juga 

telah mengajukan diri untuk 

mengadakan pemungutan 

suara tentang bergabung 

dengan serikat pekerja. Di sisi 

lain, juru bicara Starbucks 

Reggie Borges membantah 

hal tersebut. 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5934603/parah-starbucks-pecat-karyawan-yang-mau-bangun-serikat-pekerja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5934603/parah-starbucks-pecat-karyawan-yang-mau-bangun-serikat-pekerja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5934603/parah-starbucks-pecat-karyawan-yang-mau-bangun-serikat-pekerja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5934603/parah-starbucks-pecat-karyawan-yang-mau-bangun-serikat-pekerja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5934603/parah-starbucks-pecat-karyawan-yang-mau-bangun-serikat-pekerja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5934603/parah-starbucks-pecat-karyawan-yang-mau-bangun-serikat-pekerja
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12. 09 

Februar

y 2022 

VIRAL Debt 

Collector 

Kembali 

Berulah, 

Aniaya Pria dan 

Ambil Paksa 

Mobil Korban 

di Pinggir Jalan 

Negativ

e 

Tribun News 

Medan 

Bambang W 

Budiawan 

VIRAL Debt Collector, Aniaya 

Pria dan di Pinggir Jalan. 

Dikabarkan, sebelum 

kejadian korban sedang 

mengantarkan barang berupa 

mebel. Korban sempat 

melakukan perlawanan 

terhadap para dengan tetap 

berusaha tak menjauh dari 

kredit miliknya. "Sepanjang 

pemberi hak fidusia (debitur) 

telah mengakui adanya 

"cidera janji" (wanprestasi) 

dan secara sukarela 

menyerahkan benda yang 

menjadi obyek dalam 

perjanjian fidusia, maka 

menjadi kewenangan 

sepenuhnya bagi penerima 

fidusia (kreditur) untuk dapat 

melakukan eksekusi sendiri 

(parate eksekusi)," lanjut MK. 

13. 09 

Februar

y 2022 

RSDC Wisma 

Atlet Rawat 

5.028 Pasien 

Covid-19 

Neutral Bisnis Indonesia Aris Mudian Rumah Sakit Darurat Covid-

19 (RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta merawat 

5.028 pasien Covid-19 pada 

Rabu (9/2/2022). Kepala 

Penerangan Kogabwilhan I 

Kolonel Aris Mudian 

mengatakan, jumlah pasien 

yang dirawat berkurang 41 

dibanding dengan hari 

sebelumnya 5.069 seperti 

dilansir dari keterangan 

resminya, Rabu (9/2/2022). 

Secara keseluruhan, total 

pasien Covid-19 yang 

terdaftar di Wisma Atlet di 

Tower 4, 5, 6, dan 7 

mencapai 146. 991 orang. 

Sementara itu, RSKI Pulau 

Galang merawat 277 orang, 

bertambah 34 dibanding 

sebelumnya 243. 

http://medan.tribunnews.com/2022/02/09/viral-debt-collector-kembali-berulah-aniaya-pria-dan-ambil-paksa-mobil-korban-di-pinggir-jalan
http://medan.tribunnews.com/2022/02/09/viral-debt-collector-kembali-berulah-aniaya-pria-dan-ambil-paksa-mobil-korban-di-pinggir-jalan
http://medan.tribunnews.com/2022/02/09/viral-debt-collector-kembali-berulah-aniaya-pria-dan-ambil-paksa-mobil-korban-di-pinggir-jalan
http://medan.tribunnews.com/2022/02/09/viral-debt-collector-kembali-berulah-aniaya-pria-dan-ambil-paksa-mobil-korban-di-pinggir-jalan
http://medan.tribunnews.com/2022/02/09/viral-debt-collector-kembali-berulah-aniaya-pria-dan-ambil-paksa-mobil-korban-di-pinggir-jalan
http://medan.tribunnews.com/2022/02/09/viral-debt-collector-kembali-berulah-aniaya-pria-dan-ambil-paksa-mobil-korban-di-pinggir-jalan
http://medan.tribunnews.com/2022/02/09/viral-debt-collector-kembali-berulah-aniaya-pria-dan-ambil-paksa-mobil-korban-di-pinggir-jalan
http://medan.tribunnews.com/2022/02/09/viral-debt-collector-kembali-berulah-aniaya-pria-dan-ambil-paksa-mobil-korban-di-pinggir-jalan
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/15/1498391/rsdc-wisma-atlet-rawat-5028-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/15/1498391/rsdc-wisma-atlet-rawat-5028-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/15/1498391/rsdc-wisma-atlet-rawat-5028-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/15/1498391/rsdc-wisma-atlet-rawat-5028-pasien-covid-19
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14. 09 

Februar

y 2022 

Tukang Las Rel 

Proyek Kereta 

Cepat 

Didatangkan 

dari China, 

Bappenas: 

Awalnya 

Terkejut, tapi. 

Negativ

e 

Benteng Sumbar Pungky Sumadi Deputi Bidang Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas 

Pungky Sumadi 

mengungkapkan, proyek 

kereta cepat Jakarta-Bandung 

memang diisi oleh para 

tenaga kerja asing (TKA) yang 

sebagian berasal dari China. 

Pihaknya mengaku awalnya 

terkejut melihat fenomena 

posisi tukang las bahkan 

harus menggunakan pekerja 

asing asal China. Para pekerja 

asing itu melakukan 

pekerjaan dengan berbagai 

tugas, misalnya bahkan 

sebagai tukang las. "Sebagai 

contoh, misalnya kami 

sempat mengunjungi proyek 

kereta cepat Indonesia, 

Jakarta-Bandung. 

15. 09 

Februar

y 2022 

Berkurang 41 

Orang, RSDC 

Wisma Atlet 

Rawat 5.028 

Pasien Covid-

19 

Neutral Sindo News Aris Mudian Pasien yang menjalani 

perawatan di Kemayoran, 

Jakarta, hingga Rabu 

(9/2/2022) Pukul 08.00 WIB 

sebanyak 5.028. Jumlah ini 

berkurang 41 orang 

dibandingkan sehari 

sebelumnya. "Jumlah pasien 

ini berkurang 41 orang 

dibanding hari sebelumnya 

yang berjumlah 5.069 orang," 

kata Aris dalam keterangan 

tertulis pada Rabu 

(9/2/2022). Sehingga total 

jumlah pasien rawat inap 

Covid-19 di Wisma Atlet 

Kemayoran dan pasien 

repatriasi perawatan Covid-

19 di RSDC Wisma Atlet 

Pademangan, RSDC Rusun 

Pasar Rumput, RSDC Rusun 

Nagrak hingga Rabu, 9 

Februari 2022 Pukul 08.00 

http://www.bentengsumbar.com/2022/02/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/02/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/02/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/02/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/02/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/02/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/02/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/02/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat.html
http://metro.sindonews.com/read/681077/170/berkurang-41-orang-rsdc-wisma-atlet-rawat-5-028-pasien-covid-19-1644382974
http://metro.sindonews.com/read/681077/170/berkurang-41-orang-rsdc-wisma-atlet-rawat-5-028-pasien-covid-19-1644382974
http://metro.sindonews.com/read/681077/170/berkurang-41-orang-rsdc-wisma-atlet-rawat-5-028-pasien-covid-19-1644382974
http://metro.sindonews.com/read/681077/170/berkurang-41-orang-rsdc-wisma-atlet-rawat-5-028-pasien-covid-19-1644382974
http://metro.sindonews.com/read/681077/170/berkurang-41-orang-rsdc-wisma-atlet-rawat-5-028-pasien-covid-19-1644382974
http://metro.sindonews.com/read/681077/170/berkurang-41-orang-rsdc-wisma-atlet-rawat-5-028-pasien-covid-19-1644382974
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WIB berjumlah 11.328 orang 

atau bertambah 141 orang 

dibandingkan hari 

sebelumnya 11.187 orang. 

Kepala Penerangan 

Kogabwilhan I Kolonel 

Marinir Aris Mudian 

mengatakan, jumlah pasien 

di empat tower RSDC Wisma 

Atlet terdiri dari 2.551 laki-

laki dan 2.477 perempuan. 

16. 09 

Februar

y 2022 

Begini Upaya 

Pemerintah 

Pulihkan 

Ekonomi RI di 

2022 

Positive Cnbc Indonesia Airlangga 

Hartarto 

Dan, meluncurkan program 

kesehatan, perlindungan 

sosial dengan prioritas 

UMKM," kata Airlangg saat 

memberikan sambutan 

secara virtual dalam Rakernas 

PHRI, Rabu (9/2/2022). 

Pemerintah menyediakan 

bantuan sosial berupa PKH, 

kartu sembako, serta jaminan 

kehilangan pekerjaan, 

dengan agregat anggaran 

Rp154,8 triliun. Menko 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto mengatakan, 

vaksinasi dan kepatuhan 

menjalankan protokol 

kesehatan (prokes) menjadi 

kunci untuk mendukung 

pemulihan ekonomi 

Indonesia. Terutama, 

percepatan pemulihan di 

sektor pariwisata. 

17. 09 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Hartarto: 2022 

Jadi Kunci 

Pemulihan 

Ekonomi 

Nasional 

Positive Liputan 6 Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator Bidang 

Ekonomi Airlangga Hartarto, 

mengatakan, tahun 2022 

akan menjadi kunci 

pemulihan ekonomi nasional. 

Hal itu disampaikan dalam 

RAKERNAS II PHRI Tahun 

2022, Rabu (9/2/2022). 

"Pemulihan ini didorong 

untuk memulihkan 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20220209120129-4-314009/begini-upaya-pemerintah-pulihkan-ekonomi-ri-di-2022
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220209120129-4-314009/begini-upaya-pemerintah-pulihkan-ekonomi-ri-di-2022
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220209120129-4-314009/begini-upaya-pemerintah-pulihkan-ekonomi-ri-di-2022
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220209120129-4-314009/begini-upaya-pemerintah-pulihkan-ekonomi-ri-di-2022
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220209120129-4-314009/begini-upaya-pemerintah-pulihkan-ekonomi-ri-di-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882016/airlangga-hartarto-2022-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-nasional
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882016/airlangga-hartarto-2022-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-nasional
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882016/airlangga-hartarto-2022-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-nasional
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882016/airlangga-hartarto-2022-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-nasional
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882016/airlangga-hartarto-2022-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-nasional
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882016/airlangga-hartarto-2022-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-nasional
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perekonomian rakyat dan 

dunia usaha agar 

menignkatkan permintaan 

agregat dari segi demand," 

kata Menko Airlangga. Oleh 

karena itu, Pemerintah 

kembali menjalankan 

program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN) 2022 yang 

ditetapkan sebesar Rp455,62 

triliun pada APBN tahun 

2022. 

18. 09 

Februar

y 2022 

Klaster 

Keluarga 

Dominasi 

Penyebaran 

Covid-19 di 

Cilacap, 

Sedangkan Dua 

Kecamatan Ini 

Zero Kasus 

Negativ

e 

Serayunews.com Pramesti Griana 

Dewi 

Sedangkan disinggung terkait 

penyebaran Omicron di 

Cilacap, Pramesti menyebut 

masih menunggu hasil 

pemeriksaan whole genome 

sequencing (WGS). 

Berdasarkan Data Dinas 

Kesehatan Kabupaten 

Cilacap, hingga tanggal 8 

Februari 2022 tercatat ada 

29.893 kasus positif Covid di 

Kabupaten Cilacap, dengan 

rincian 123 kasus positif aktif, 

27.909 sembuh, dan 1.861 

meninggal dunia. Dari data 

tersebut, penyebaran 

kasusnya terbanyak di 

Kecamatan Cilacap Tengah 

sebanyak 26 kasus positif 

aktif, Cilacap Selatan 18 

kasus, Jeruklegi 13 kasus, 

Cilacap Utara 11 kasus, 

Wanareja 10 kasus, dan 

sejumlah wilayah lain 

tersebar di 24 kecamatan 

terkecuali Kecamatan 

Kampung Laut dan Patimuan 

yang nol (zero) kasus. 

"Klaster terbanyak itu klaster 

keluarga, ada beberapa di 

keluarga suami istri, ada yang 

dengan anak, tapi 

http://serayunews.com/klaster-keluarga-dominasi-penyebaran-covid-19-di-cilacap-sedangkan-dua-kecamatan-ini-zero-kasus
http://serayunews.com/klaster-keluarga-dominasi-penyebaran-covid-19-di-cilacap-sedangkan-dua-kecamatan-ini-zero-kasus
http://serayunews.com/klaster-keluarga-dominasi-penyebaran-covid-19-di-cilacap-sedangkan-dua-kecamatan-ini-zero-kasus
http://serayunews.com/klaster-keluarga-dominasi-penyebaran-covid-19-di-cilacap-sedangkan-dua-kecamatan-ini-zero-kasus
http://serayunews.com/klaster-keluarga-dominasi-penyebaran-covid-19-di-cilacap-sedangkan-dua-kecamatan-ini-zero-kasus
http://serayunews.com/klaster-keluarga-dominasi-penyebaran-covid-19-di-cilacap-sedangkan-dua-kecamatan-ini-zero-kasus
http://serayunews.com/klaster-keluarga-dominasi-penyebaran-covid-19-di-cilacap-sedangkan-dua-kecamatan-ini-zero-kasus
http://serayunews.com/klaster-keluarga-dominasi-penyebaran-covid-19-di-cilacap-sedangkan-dua-kecamatan-ini-zero-kasus
http://serayunews.com/klaster-keluarga-dominasi-penyebaran-covid-19-di-cilacap-sedangkan-dua-kecamatan-ini-zero-kasus
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kebanyakan gejala ringan 

bahkan tidak bergejala. 

19. 09 

Februar

y 2022 

Muncul Klaster 

Penularan 

Covid di 

Cilacap, Mulai 

Keluarga TKI 

dari Korsel 

hingga 

Olahraga 

Bersama 

Neutral Tribun News 

Banyumas 

Pramesti Griana 

Dewi 

Com dengan judul "Kasus 

Covid-19 di Cilacap Naik, 

Muncul Klaster Sekolah 

hingga Perusahaan". 

Penularan Covid-19 di Cilacap 

meluas setelah muncul 

beberapa klaster sejak awal 

Februari. "Seperti di Gumilir, 

Cilacap Utara, klaster 

keluarga TKI yang baru 

pulang dari Korea Selatan, 

dan klaster di SMP Negeri 1 

Sampang," kata Pramesti, 

dikutip dari Kompas.com, 

Selasa (8/2/2022). 

"Penularan di klaster banyak 

yang disebabkan karena 

acara kumpul tanpa masker, 

olahraga bersama, hingga 

penularan di rumah," ujar 

Pramesti. 

20. 09 

Februar

y 2022 

All the Devil's 

Men Bioskop 

Trans TV 

Malam Ini : 

Kisah Seru 

Agen CIA yang 

Wajib Ditonton 

- Galamedia 

News 

Positive Galamedia  Bioskop Trans TV Rabu 9 

Februari malam ini akan 

menayangkan Film All the 

Devil's Men. Film ini bercerita 

tentang Jack Collins (Milo 

Gibson) seorang pecandu 

perang dan mantan Navy 

SEAL yang kini menjadi 

pembunuh bayaran. 

Tugasnya, yaitu melacak 

teroris sebagai bagian dari 

outsourcing CIA ke 

perusahaan swasta. Misi ini 

diberikan oleh pemimpin CIA 

biro London bernama Leigh. 

21. 09 

Februar

y 2022 

KDEI Taipei 

imbau pelaku 

video asusila 

serahkan diri 

Negativ

e 

Antara  KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan yang 

diambil keduanya untuk 

melarikan diri dan oleh sebab 

itu mengimbau pelaku, yaitu 

CY dan T segera 

http://banyumas.tribunnews.com/2022/02/09/muncul-klaster-penularan-covid-di-cilacap-mulai-keluarga-tki-dari-korsel-hingga-olahraga-bersama
http://banyumas.tribunnews.com/2022/02/09/muncul-klaster-penularan-covid-di-cilacap-mulai-keluarga-tki-dari-korsel-hingga-olahraga-bersama
http://banyumas.tribunnews.com/2022/02/09/muncul-klaster-penularan-covid-di-cilacap-mulai-keluarga-tki-dari-korsel-hingga-olahraga-bersama
http://banyumas.tribunnews.com/2022/02/09/muncul-klaster-penularan-covid-di-cilacap-mulai-keluarga-tki-dari-korsel-hingga-olahraga-bersama
http://banyumas.tribunnews.com/2022/02/09/muncul-klaster-penularan-covid-di-cilacap-mulai-keluarga-tki-dari-korsel-hingga-olahraga-bersama
http://banyumas.tribunnews.com/2022/02/09/muncul-klaster-penularan-covid-di-cilacap-mulai-keluarga-tki-dari-korsel-hingga-olahraga-bersama
http://banyumas.tribunnews.com/2022/02/09/muncul-klaster-penularan-covid-di-cilacap-mulai-keluarga-tki-dari-korsel-hingga-olahraga-bersama
http://banyumas.tribunnews.com/2022/02/09/muncul-klaster-penularan-covid-di-cilacap-mulai-keluarga-tki-dari-korsel-hingga-olahraga-bersama
http://banyumas.tribunnews.com/2022/02/09/muncul-klaster-penularan-covid-di-cilacap-mulai-keluarga-tki-dari-korsel-hingga-olahraga-bersama
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353691884/all-the-devils-men-bioskop-trans-tv-malam-ini-kisah-seru-agen-cia-yang-wajib-ditonton
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353691884/all-the-devils-men-bioskop-trans-tv-malam-ini-kisah-seru-agen-cia-yang-wajib-ditonton
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353691884/all-the-devils-men-bioskop-trans-tv-malam-ini-kisah-seru-agen-cia-yang-wajib-ditonton
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353691884/all-the-devils-men-bioskop-trans-tv-malam-ini-kisah-seru-agen-cia-yang-wajib-ditonton
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353691884/all-the-devils-men-bioskop-trans-tv-malam-ini-kisah-seru-agen-cia-yang-wajib-ditonton
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353691884/all-the-devils-men-bioskop-trans-tv-malam-ini-kisah-seru-agen-cia-yang-wajib-ditonton
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353691884/all-the-devils-men-bioskop-trans-tv-malam-ini-kisah-seru-agen-cia-yang-wajib-ditonton
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353691884/all-the-devils-men-bioskop-trans-tv-malam-ini-kisah-seru-agen-cia-yang-wajib-ditonton
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353691884/all-the-devils-men-bioskop-trans-tv-malam-ini-kisah-seru-agen-cia-yang-wajib-ditonton
http://www.antaranews.com/berita/2693141/kdei-taipei-imbau-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
http://www.antaranews.com/berita/2693141/kdei-taipei-imbau-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
http://www.antaranews.com/berita/2693141/kdei-taipei-imbau-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
http://www.antaranews.com/berita/2693141/kdei-taipei-imbau-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
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menyerahkan diri kepada 

Imigrasi setempat, demikian 

pernyataan resmi KDEI Taipei 

yang dirilis di akun Facebook 

resminya, Selasa (8/2). Agen 

penempatan kedua warga 

negara Indonesia melaporkan 

kepada KDEI Taipei bahwa 

sejak 26 Januari 2022 CY 

sudah tidak masuk kerja dan 

T sudah tidak berada di 

rumah majikan. KDEI juga 

mengimbau kepada WNI 

lainnya di Taiwan yang 

mengetahui keberadaan 

kedua pelaku asusila tersebut 

dapat menginformasikannya 

kepada otoritas Taiwan atau 

KDEI Taipei. Kantor Dagang 

dan Ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei mengimbau 

dua pelaku yang terlibat 

dalam video asusila dari 

kalangan pekerja migran 

Indonesia di Taiwan segera 

menyerahkan diri. 

22. 09 

Februar

y 2022 

Tukang Las 

Proyek KCJB 

TKA China, 

Pengamat: 

Memperjelas 

Pemerintah 

Cinta Produk 

Asing 

Positive Republik Merdeka Pungky 

Sumadi,Jerry 

Massie 

Pengerjaan las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-

Bandung (KCJB) ternyata 

dilakukan oleh Tenaga Kerja 

Asing (TKA) dari China. Hal ini 

dapat sorotan Direktur 

Political and Public Policy 

Studies (P3S), Jerry Massie, 

yang memandang masifnya 

penyerapan TKA China dalam 

proyek-proyek infrastruktur 

di dalam negeri bertentangan 

dengan yang dibilang 

Presiden Joko Widodo. Bukan 

justru mengimpor TKA China 

yang pada akhirnya juga 

mengerjakan pekerjaan 

kasar. Kini mereka 

http://politik.rmol.id/read/2022/02/09/522685/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://politik.rmol.id/read/2022/02/09/522685/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://politik.rmol.id/read/2022/02/09/522685/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://politik.rmol.id/read/2022/02/09/522685/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://politik.rmol.id/read/2022/02/09/522685/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://politik.rmol.id/read/2022/02/09/522685/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://politik.rmol.id/read/2022/02/09/522685/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://politik.rmol.id/read/2022/02/09/522685/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
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mengimpor tukang las dari 

China," demikian Jerry. 

23. 09 

Februar

y 2022 

Kerjasama 

Dengan PT 

Arutmin, 

Nakertrans 

Kotabaru Gelar 

Pelatihan 

Menjahit Bagi 

Warga Binaan - 

Habar 

Kalimantan 

Positive Habar Kalimantan Yosef Benyamin 

Yembise 

Kotabaru- Dinas Transmigrasi 

(Nakertrans) mengadakan 

pelatihan bagi warga binaan 

di Lapas perempuan kelas IIA 

Kotabaru pada Rabu 

(09/02/2022). Pelatihan 

menjahit dan pengembangan 

produk kain sasirangan ini ini 

diikuti puluhan warga binaan 

dan dapat terealisasi melalui 

kerja sama antara Dinas 

Nakertrans, Lapas kelas IIA 

Kotabaru dan PT. Arutmin 

Indonesia. Peserta pelatihan 

di dampingi oleh instruktur 

dari Balai Latihan Kerja (BLK) 

Kotabaru. Kalapas Kotabaru 

Yosef Benyamin Yembise 

dalam sambutanya 

mengapresiasi dengan 

dilaksanakannya pelatihan ini 

dan ia sangat bersyukur 

warga binaannya 

mendapatkan pelatihan 

tersebut. 

24. 09 

Februar

y 2022 

Bupati Seruyan 

: Sosialisasi 

Program BPJS 

Ketenagakerjaa

n Bagi Aparatur 

Desa 

Positive Infopublik.id Seruyan Yulhaidir Bupati Seruyan Yulhaidir 

membuka kegiatan Sosialisasi 

Program BPJS 

Ketenagakerjaan Bagi 

Perlindungan Aparatur Desa 

di Kabupaten Seruyan. 

Melalui kegiatan sosialisasi 

ini, Bupati Seruyan 

mengharapkan agar dapat 

memberikan pemahaman, 

akan pentingnya program 

jaminan sosial di bidang 

ketenagakerjaan. "Sosialisasi 

ini, saya harapkan dapat 

memberikan edukasi 

program dan manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan untuk 

http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-kotabaru/kerjasama-dengan-pt-arutmin-nakertrans-kotabaru-gelar-pelatihan-menjahit-bagi-warga-binaan
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-kotabaru/kerjasama-dengan-pt-arutmin-nakertrans-kotabaru-gelar-pelatihan-menjahit-bagi-warga-binaan
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-kotabaru/kerjasama-dengan-pt-arutmin-nakertrans-kotabaru-gelar-pelatihan-menjahit-bagi-warga-binaan
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-kotabaru/kerjasama-dengan-pt-arutmin-nakertrans-kotabaru-gelar-pelatihan-menjahit-bagi-warga-binaan
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-kotabaru/kerjasama-dengan-pt-arutmin-nakertrans-kotabaru-gelar-pelatihan-menjahit-bagi-warga-binaan
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-kotabaru/kerjasama-dengan-pt-arutmin-nakertrans-kotabaru-gelar-pelatihan-menjahit-bagi-warga-binaan
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-kotabaru/kerjasama-dengan-pt-arutmin-nakertrans-kotabaru-gelar-pelatihan-menjahit-bagi-warga-binaan
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-kotabaru/kerjasama-dengan-pt-arutmin-nakertrans-kotabaru-gelar-pelatihan-menjahit-bagi-warga-binaan
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-kotabaru/kerjasama-dengan-pt-arutmin-nakertrans-kotabaru-gelar-pelatihan-menjahit-bagi-warga-binaan
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-kotabaru/kerjasama-dengan-pt-arutmin-nakertrans-kotabaru-gelar-pelatihan-menjahit-bagi-warga-binaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/604712/bupati-seruyan-sosialisasi-program-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-aparatur-desa
http://infopublik.id/kategori/nusantara/604712/bupati-seruyan-sosialisasi-program-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-aparatur-desa
http://infopublik.id/kategori/nusantara/604712/bupati-seruyan-sosialisasi-program-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-aparatur-desa
http://infopublik.id/kategori/nusantara/604712/bupati-seruyan-sosialisasi-program-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-aparatur-desa
http://infopublik.id/kategori/nusantara/604712/bupati-seruyan-sosialisasi-program-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-aparatur-desa
http://infopublik.id/kategori/nusantara/604712/bupati-seruyan-sosialisasi-program-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-aparatur-desa
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aparatur desa di Kabupaten 

Seruyan," tuturnya. Kegiatan 

sosialisasi berlangsung di 

Lapangan Tennis Indoor 

Kuala Pembuang, dihadiri 

unsur Forkopimda Seruyan, 

Sekretaris Daerah Seruyan 

dengan peserta dari aparatur 

pemerintahan desa se- 

Kabupaten Seruyan, Selasa, 8 

Februari 2022. 

25. 09 

Februar

y 2022 

KDEI Taipei 

imbau pelaku 

video asusila 

serahkan diri 

Negativ

e 

Antara Jatim  KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan yang 

diambil keduanya untuk 

melarikan diri dan oleh sebab 

itu mengimbau pelaku, yaitu 

CY dan T segera 

menyerahkan diri kepada 

Imigrasi setempat, demikian 

pernyataan resmi KDEI Taipei 

yang dirilis di akun Facebook 

resminya, Selasa (8/2). Agen 

penempatan kedua warga 

negara Indonesia melaporkan 

kepada KDEI Taipei bahwa 

sejak 26 Januari 2022 CY 

sudah tidak masuk kerja dan 

T sudah tidak berada di 

rumah majikan. KDEI juga 

mengimbau kepada WNI 

lainnya di Taiwan yang 

mengetahui keberadaan 

kedua pelaku asusila tersebut 

dapat menginformasikannya 

kepada otoritas Taiwan atau 

KDEI Taipei.. Kantor Dagang 

dan Ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei mengimbau 

dua pelaku yang terlibat 

dalam video asusila dari 

kalangan pekerja migran 

Indonesia di Taiwan segera 

menyerahkan diri. 

http://jatim.antaranews.com/berita/573717/kdei-taipei-imbau-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
http://jatim.antaranews.com/berita/573717/kdei-taipei-imbau-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
http://jatim.antaranews.com/berita/573717/kdei-taipei-imbau-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
http://jatim.antaranews.com/berita/573717/kdei-taipei-imbau-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
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26. 09 

Februar

y 2022 

Berkenalan 

dengan 

Sugiyati, 

Mantan 

Pekerja Migran 

yang Sukses 

Jual Selada 

Hidroponik! 

Positive Kompas Tv  Sugiyati, warga Dusun 

Gawok, Desa Dukuhdempok, 

Kecamatan Wuluhan, 

Kabupaten Jember, kini sibuk 

bercocok tanam sayuran jenis 

selada dengan sistem 

hidroponik. Sistem ini 

memberikan Sugiyati 

kesempatan untuk menanam 

tidak memerlukan lahan luas. 

Sugiyati memasarkan selada 

ke pedagang pasar, pemilik 

katering, kafe, dan restoran 

dengan harga Rp 25 ribu per 

kilogram. Seorang mantan 

pekerja migran indonesia 

(PMI) di Kabupaten Jember, 

Jawa Timur, sukses bercocok 

tanam sayuran di halaman 

rumahnya dengan sistem 

hidroponik. 

27. 09 

Februar

y 2022 

KDEI Taipei 

imbau pekerja 

migran pelaku 

video asusila 

serahkan diri 

Negativ

e 

Antara Sumsel  KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan yang 

diambil keduanya untuk 

melarikan diri dan oleh sebab 

itu mengimbau pelaku, yaitu 

CY dan T segera 

menyerahkan diri kepada 

Imigrasi setempat, demikian 

pernyataan resmi KDEI Taipei 

yang dirilis di akun Facebook 

resminya, Selasa (8/2). Agen 

penempatan kedua warga 

negara Indonesia melaporkan 

kepada KDEI Taipei bahwa 

sejak 26 Januari 2022 CY 

sudah tidak masuk kerja dan 

T sudah tidak berada di 

rumah majikan. KDEI juga 

mengimbau kepada WNI 

lainnya di Taiwan yang 

mengetahui keberadaan 

kedua pelaku asusila tersebut 

dapat menginformasikannya 

kepada otoritas Taiwan atau 

http://www.kompas.tv/article/259844/berkenalan-dengan-sugiyati-mantan-pekerja-migran-yang-sukses-jual-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/259844/berkenalan-dengan-sugiyati-mantan-pekerja-migran-yang-sukses-jual-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/259844/berkenalan-dengan-sugiyati-mantan-pekerja-migran-yang-sukses-jual-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/259844/berkenalan-dengan-sugiyati-mantan-pekerja-migran-yang-sukses-jual-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/259844/berkenalan-dengan-sugiyati-mantan-pekerja-migran-yang-sukses-jual-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/259844/berkenalan-dengan-sugiyati-mantan-pekerja-migran-yang-sukses-jual-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/259844/berkenalan-dengan-sugiyati-mantan-pekerja-migran-yang-sukses-jual-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/259844/berkenalan-dengan-sugiyati-mantan-pekerja-migran-yang-sukses-jual-selada-hidroponik
http://sumsel.antaranews.com/berita/620725/kdei-taipei-imbau-pekerja-migran-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
http://sumsel.antaranews.com/berita/620725/kdei-taipei-imbau-pekerja-migran-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
http://sumsel.antaranews.com/berita/620725/kdei-taipei-imbau-pekerja-migran-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
http://sumsel.antaranews.com/berita/620725/kdei-taipei-imbau-pekerja-migran-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
http://sumsel.antaranews.com/berita/620725/kdei-taipei-imbau-pekerja-migran-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
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KDEI Taipei. Kantor Dagang 

dan Ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei mengimbau 

dua pelaku yang terlibat 

dalam video asusila dari 

kalangan pekerja migran 

Indonesia di Taiwan segera 

menyerahkan diri. 

28. 09 

Februar

y 2022 

Video Asusila 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Tersebar di 

Taiwan - 

Ulasan.co 

Negativ

e 

Ulasan.co  Video asusila Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) berinisial CY 

dan T tersebar luas di 

kalangan PMI di Taiwan. 

Tersebarnya video asusila itu, 

pihak Kantor Dagang dan 

Ekonomi Indonesia (KDEI) di 

Taipei mengimbau dua 

pelaku segera menyerahkan 

diri. Perwakilan Pemerintah 

RI di Taipei tersebut 

selanjutnya akan 

berkoordinasi dengan 

otoritas Taiwan untuk 

menyelesaikan persoalan itu. 

Pihak KDEI kecewa karena 

sikap CY dan T tidak sesuai 

dengan janjinya yang akan 

pulang ke Indonesia setelah 

video asusila mereka berdua 

tersebar luas di kalangan PMI 

di Taiwan. 

29. 09 

Februar

y 2022 

KDEI Taipei 

minta pelaku 

video asusila 

serahkan diri 

Negativ

e 

Antara Aceh  KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan yang 

diambil keduanya untuk 

melarikan diri dan oleh sebab 

itu mengimbau pelaku, yaitu 

CY dan T segera 

menyerahkan diri kepada 

Imigrasi setempat, demikian 

pernyataan resmi KDEI Taipei 

yang dirilis di akun Facebook 

resminya, Selasa (8/2). Agen 

penempatan kedua warga 

negara Indonesia melaporkan 

kepada KDEI Taipei bahwa 

http://ulasan.co/video-asusila-pekerja-migran-indonesia-tersebar-di-taiwan
http://ulasan.co/video-asusila-pekerja-migran-indonesia-tersebar-di-taiwan
http://ulasan.co/video-asusila-pekerja-migran-indonesia-tersebar-di-taiwan
http://ulasan.co/video-asusila-pekerja-migran-indonesia-tersebar-di-taiwan
http://ulasan.co/video-asusila-pekerja-migran-indonesia-tersebar-di-taiwan
http://ulasan.co/video-asusila-pekerja-migran-indonesia-tersebar-di-taiwan
http://aceh.antaranews.com/berita/268393/kdei-taipei-minta-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
http://aceh.antaranews.com/berita/268393/kdei-taipei-minta-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
http://aceh.antaranews.com/berita/268393/kdei-taipei-minta-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
http://aceh.antaranews.com/berita/268393/kdei-taipei-minta-pelaku-video-asusila-serahkan-diri
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sejak 26 Januari 2022 CY 

sudah tidak masuk kerja dan 

T sudah tidak berada di 

rumah majikan. KDEI juga 

mengimbau kepada WNI 

lainnya di Taiwan yang 

mengetahui keberadaan 

kedua pelaku asusila tersebut 

dapat menginformasikannya 

kepada otoritas Taiwan atau 

KDEI Taipei. Kantor Dagang 

dan Ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei mengimbau 

dua pelaku yang terlibat 

dalam video asusila dari 

kalangan pekerja migran 

Indonesia di Taiwan segera 

menyerahkan diri. 

30. 09 

Februar

y 2022 

2 Pekerja 

Migran 

Indonesia di 

Taiwan Diduga 

Terlibat Video 

Asusila 

Negativ

e 

Tempo.co  Dua pekerja migran Indonesia 

di Taiwan diduga terlibat 

dalam pembuatan video 

asusila, yang tersebar di 

kalangan pekerja di sana. 

Kantor Dagang dan Ekonomi 

Indonesia (KDEI) di Taipei 

sedang mencari mereka, 

karena tiba-tiba menghilang 

dari tempat kerja dan 

tinggalnya. Perwakilan 

Pemerintah RI di Taipei 

tersebut mengimbau dua 

pelaku yang terlibat dalam 

video asusila dari kalangan 

pekerja migran Indonesia di 

Taiwan segera menyerahkan 

diri, demikian dilaporkan 

Antara, Rabu, 9 Februari 

2022. KDEI akan 

berkoordinasi dengan 

otoritas Taiwan untuk 

menyelesaikan persoalan itu. 

31. 09 

Februar

y 2022 

Disambut 

Hujan, Apel 

Positive Infopublik.id Hadi Mulyadi Disambut rintikan hujan, Apel 

Bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Tahun 

http://dunia.tempo.co/read/1559057/2-pekerja-migran-indonesia-di-taiwan-diduga-terlibat-video-asusila
http://dunia.tempo.co/read/1559057/2-pekerja-migran-indonesia-di-taiwan-diduga-terlibat-video-asusila
http://dunia.tempo.co/read/1559057/2-pekerja-migran-indonesia-di-taiwan-diduga-terlibat-video-asusila
http://dunia.tempo.co/read/1559057/2-pekerja-migran-indonesia-di-taiwan-diduga-terlibat-video-asusila
http://dunia.tempo.co/read/1559057/2-pekerja-migran-indonesia-di-taiwan-diduga-terlibat-video-asusila
http://dunia.tempo.co/read/1559057/2-pekerja-migran-indonesia-di-taiwan-diduga-terlibat-video-asusila
http://infopublik.id/kategori/nusantara/604752/disambut-hujan-apel-bulan-k3-tetap-terlaksana
http://infopublik.id/kategori/nusantara/604752/disambut-hujan-apel-bulan-k3-tetap-terlaksana
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Bulan K3 Tetap 

Terlaksana 

2022 tetap terlaksana di 

Halaman Kantor Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) 

Kalimantan Timur, Rabu 

(9/2/2022). Apel dipimpin 

langsung Wakil Gubernur 

Kalimantan Timur H Hadi 

Mulyadi. Dalam sambutannya 

Menteri Ketenagakerjaan RI 

Ida Fauziyah yang dibacakan 

Wakil Gubernur Kalimantan 

Timur H Hadi Mulyadi 

mengatakan K3 diperlukan 

untuk mencegah dan 

mengurangi terjadinya 

kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja serta menjamin 

setiap tenaga kerja dan orang 

lain yang berada di tempat 

kerja mendapat perlindungan 

atas keselamatannya. "Secara 

khusus saya berpesan kepada 

teman-teman SP/SB agar 

menjadikan K3 sebagai objek 

prioritas perhatian mereka, 

karena menyangkut 

keselamatan jiwa dan 

kesehatan 

manusia,"tuturnya. 

32. 09 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Hartarto: 

Pemerintah 

Dorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Tingkat 

Kemiskinan 

Positive Tribun News 

Lampung 

Airlangga 

Hartarto 

Menko Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto 

menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai 

kebijakan untuk mampu 

menurunkan tingkat 

kemiskinan wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/604752/disambut-hujan-apel-bulan-k3-tetap-terlaksana
http://infopublik.id/kategori/nusantara/604752/disambut-hujan-apel-bulan-k3-tetap-terlaksana
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan
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Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program perlindungan 

sosial yang masuk dalam 

Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN). Ketua Umum 

Partai Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

33. 09 

Februar

y 2022 

Video Asusila 

Pekerja 

Indonesia, KDEI 

Taipei Imbau 

Pelaku 

Serahkan Diri 

Negativ

e 

Berita Satu  KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan yang 

diambil keduanya untuk 

melarikan diri dan oleh sebab 

itu mengimbau pelaku, yaitu 

CY dan T segera 

menyerahkan diri kepada 

Imigrasi setempat, demikian 

pernyataan resmi KDEI Taipei 

yang dirilis di akun Facebook 

resminya, Selasa (8/2/2022). 

Agen penempatan kedua 

warga negara Indonesia 

melaporkan kepada KDEI 

Taipei bahwa sejak 26 Januari 

2022 CY sudah tidak masuk 

kerja dan T sudah tidak 

berada di rumah majikan. 

KDEI juga mengimbau kepada 

WNI lainnya di Taiwan yang 

mengetahui keberadaan 

kedua pelaku asusila tersebut 

dapat menginformasikannya 

http://www.beritasatu.com/dunia/889069/video-asusila-pekerja-indonesia-kdei-taipei-imbau-pelaku-serahkan-diri
http://www.beritasatu.com/dunia/889069/video-asusila-pekerja-indonesia-kdei-taipei-imbau-pelaku-serahkan-diri
http://www.beritasatu.com/dunia/889069/video-asusila-pekerja-indonesia-kdei-taipei-imbau-pelaku-serahkan-diri
http://www.beritasatu.com/dunia/889069/video-asusila-pekerja-indonesia-kdei-taipei-imbau-pelaku-serahkan-diri
http://www.beritasatu.com/dunia/889069/video-asusila-pekerja-indonesia-kdei-taipei-imbau-pelaku-serahkan-diri
http://www.beritasatu.com/dunia/889069/video-asusila-pekerja-indonesia-kdei-taipei-imbau-pelaku-serahkan-diri
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kepada otoritas Taiwan atau 

KDEI Taipei. Kantor Dagang 

dan Ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei mengimbau 

dua pelaku yang terlibat 

dalam video asusila dari 

kalangan pekerja migran 

Indonesia di Taiwan segera 

menyerahkan diri. 

34. 09 

Februar

y 2022 

Bantu Tenaga 

Kerja 

Terdampak 

Pandemi, RSA 

Hadirkan 

Pelatihan Serta 

Pengembangan 

Kemampuan 

Digital 

Positive Warta Ekonomi  Melihat situasi ini, Remote 

Skills Academy (RSA) oleh 

Livit sebuah program 

pendidikan berbasis daring 

yang fokus pada 

pengembangan skill tenaga 

kerja Indonesia dengan 

teknologi digital menginisiasi 

Remote Skills Summit 

Indonesia (RSSI). Lebih lanjut, 

Lavina menjelaskan RSA 

mengemas kurikulum 

pembelajaran digital menarik 

dalam bentuk teori dan juga 

praktik kepada peserta. Mulai 

dari Virtual Assistance, Digital 

Marketing, Project 

Management, Online 

Bussiness Manager, Scrum 

and Product Owner, SEO, 

hingga pengolahan media 

sosial dan pengelolaan 

website. Melalui acara RSSI, 

RSA berharap dapat 

mendukung program 

sinergitas Pentahelix, yaitu 

memetakan mata 

pencaharian alternatif dan 

meningkatkan jumlah 

angkatan kerja selama proses 

pemulihan ekonomi dengan 

semangat Bali KemBali dan 

Bali Bangkit. 

http://wartaekonomi.co.id/read392037/bantu-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-rsa-hadirkan-pelatihan-serta-pengembangan-kemampuan-digital
http://wartaekonomi.co.id/read392037/bantu-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-rsa-hadirkan-pelatihan-serta-pengembangan-kemampuan-digital
http://wartaekonomi.co.id/read392037/bantu-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-rsa-hadirkan-pelatihan-serta-pengembangan-kemampuan-digital
http://wartaekonomi.co.id/read392037/bantu-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-rsa-hadirkan-pelatihan-serta-pengembangan-kemampuan-digital
http://wartaekonomi.co.id/read392037/bantu-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-rsa-hadirkan-pelatihan-serta-pengembangan-kemampuan-digital
http://wartaekonomi.co.id/read392037/bantu-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-rsa-hadirkan-pelatihan-serta-pengembangan-kemampuan-digital
http://wartaekonomi.co.id/read392037/bantu-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-rsa-hadirkan-pelatihan-serta-pengembangan-kemampuan-digital
http://wartaekonomi.co.id/read392037/bantu-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-rsa-hadirkan-pelatihan-serta-pengembangan-kemampuan-digital
http://wartaekonomi.co.id/read392037/bantu-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-rsa-hadirkan-pelatihan-serta-pengembangan-kemampuan-digital
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35. 09 

Februar

y 2022 

Kegiatan 

Mengundang 

Kerumunan 

Dilarang, 

Pemkab 

Cilacap 

Pastikan Tidak 

Ada Perayaan 

Hari Jadi 

Neutral Radar Banyumas Pramesti Griana 

Dewi 

Terkait Hari Jadi Kabupaten 

Cilacap, Pemkab pun tidak 

akan mengadakan kegiatan 

yang berpotensi mengundang 

kerumunan. 19 di Kabupaten 

Cilacap terus mengalami 

peningkatan di tiga pekan 

terakhir. Sekretaris Daerah 

Kabupaten Cilacap Farid 

Ma'ruf menyampaikan, saat 

ini Polres Cilacap tidak akan 

mengeluarkan izin 

keramaian. Selain itu, Pak 

Luhut (Wakil Ketua Komite 

Penanganan Covid-19 dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional) 

juga menyarankan bagi 

masyarakat usia 60 tahun 

keatas selama Februari 

hingga Maret supaya di 

rumah saja," kata Farid usai 

Rapat Koordinasi Penanganan 

Covid-19 Kabupaten Cilacap 

di Ruang Rapat Jalabhumi, 

kemarin. 

36. 09 

Februar

y 2022 

Video Asusila 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Meresahkan Ini 

Kata KDEI 

Taipei 

Neutral Vivanews  KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan yang 

diambil keduanya untuk 

melarikan diri dan oleh sebab 

itu mengimbau pelaku, yaitu 

CY dan T segera 

menyerahkan diri kepada 

Imigrasi setempat, demikian 

pernyataan resmi KDEI Taipei 

yang dirilis di akun Facebook 

resminya, Selasa (8/2). Agen 

penempatan kedua warga 

negara Indonesia melaporkan 

kepada KDEI Taipei bahwa 

sejak 26 Januari 2022 CY 

sudah tidak masuk kerja dan 

T sudah tidak berada di 

rumah majikan. KDEI juga 

mengimbau kepada WNI 

lainnya di Taiwan yang 

http://radarbanyumas.co.id/kegiatan-mengundang-kerumunan-dilarang-pemkab-cilacap-pastikan-tidak-ada-perayaan-hari-jadi
http://radarbanyumas.co.id/kegiatan-mengundang-kerumunan-dilarang-pemkab-cilacap-pastikan-tidak-ada-perayaan-hari-jadi
http://radarbanyumas.co.id/kegiatan-mengundang-kerumunan-dilarang-pemkab-cilacap-pastikan-tidak-ada-perayaan-hari-jadi
http://radarbanyumas.co.id/kegiatan-mengundang-kerumunan-dilarang-pemkab-cilacap-pastikan-tidak-ada-perayaan-hari-jadi
http://radarbanyumas.co.id/kegiatan-mengundang-kerumunan-dilarang-pemkab-cilacap-pastikan-tidak-ada-perayaan-hari-jadi
http://radarbanyumas.co.id/kegiatan-mengundang-kerumunan-dilarang-pemkab-cilacap-pastikan-tidak-ada-perayaan-hari-jadi
http://radarbanyumas.co.id/kegiatan-mengundang-kerumunan-dilarang-pemkab-cilacap-pastikan-tidak-ada-perayaan-hari-jadi
http://radarbanyumas.co.id/kegiatan-mengundang-kerumunan-dilarang-pemkab-cilacap-pastikan-tidak-ada-perayaan-hari-jadi
http://radarbanyumas.co.id/kegiatan-mengundang-kerumunan-dilarang-pemkab-cilacap-pastikan-tidak-ada-perayaan-hari-jadi
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1447825-video-asusila-pekerja-migran-indonesia-meresahkan-ini-kata-kdei-taipei
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1447825-video-asusila-pekerja-migran-indonesia-meresahkan-ini-kata-kdei-taipei
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1447825-video-asusila-pekerja-migran-indonesia-meresahkan-ini-kata-kdei-taipei
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1447825-video-asusila-pekerja-migran-indonesia-meresahkan-ini-kata-kdei-taipei
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1447825-video-asusila-pekerja-migran-indonesia-meresahkan-ini-kata-kdei-taipei
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1447825-video-asusila-pekerja-migran-indonesia-meresahkan-ini-kata-kdei-taipei
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mengetahui keberadaan 

kedua pelaku asusila tersebut 

dapat menginformasikannya 

kepada otoritas Taiwan atau 

KDEI Taipei. Kantor Dagang 

dan Ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei mengimbau 

dua pelaku yang terlibat 

dalam video asusila dari 

kalangan pekerja migran 

Indonesia di Taiwan segera 

menyerahkan diri. 

37. 09 

Februar

y 2022 

Dapat 

Tekanan, 2 

Perusahaan 

Cabut Gugatan 

soal UMP ke 

Anies 

Positive Detik  Dewan Pimpinan Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (DPP Apindo DKI 

Jakarta) menyatakan ada 2 

perusahaan yang mencabut 

gugatannya lantaran 

mendapatkan tekanan. 

"Semula ada 2 perusahaan 

yang ikut andil, tapi di 

tengah-tengah dia menarik 

kembali karena ada sesuatu 

dan lain hal," kata Wakil 

Ketua DPP Apindo DKI Jakarta 

Nurjaman kepada detikcom, 

Rabu (9/2/2022). Upaya 

pengusaha menggugat 

Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan masih bergulir. Isi 

Gugatannya meminta 

penetapan upah minimum 

provinsi (UMP) 2022 kembali 

ke Keputusan Gubernur 

Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 1395 Tahun 

2021 tentang Upah Minimum 

Provinsi tahun 2022 tanggal 

19 November 2021. 

38. 09 

Februar

y 2022 

Pemda KKU 

Kerjasama 

dengan BPJS 

Ketenagakerjaa

Positive Tribun News 

Pontianak 

Citra Duani "Hari ini kita melakukan 

penandatanganan 

kesepakatan antara 

Pemerintah Daerah Kayong 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5934926/dapat-tekanan-2-perusahaan-cabut-gugatan-soal-ump-ke-anies
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5934926/dapat-tekanan-2-perusahaan-cabut-gugatan-soal-ump-ke-anies
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5934926/dapat-tekanan-2-perusahaan-cabut-gugatan-soal-ump-ke-anies
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5934926/dapat-tekanan-2-perusahaan-cabut-gugatan-soal-ump-ke-anies
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5934926/dapat-tekanan-2-perusahaan-cabut-gugatan-soal-ump-ke-anies
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5934926/dapat-tekanan-2-perusahaan-cabut-gugatan-soal-ump-ke-anies
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pemda-kku-kerjasama-dengan-bpjs-ketenagakerjaan-pontianak-bupati-citra-ringankan-beban-ptt
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pemda-kku-kerjasama-dengan-bpjs-ketenagakerjaan-pontianak-bupati-citra-ringankan-beban-ptt
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pemda-kku-kerjasama-dengan-bpjs-ketenagakerjaan-pontianak-bupati-citra-ringankan-beban-ptt
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pemda-kku-kerjasama-dengan-bpjs-ketenagakerjaan-pontianak-bupati-citra-ringankan-beban-ptt
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n Pontianak, 

Bupati Citra: 

Ringankan 

Beban PTT 

Utara dengan BPJS 

Ketenagakerjaan 

menindaklanjuti peraturan 

Bupati Kayong Utara Nomor 

83 tahun 2021," kata Bupati 

Kayong Utara, Citra Duani 

kepada Tribunpontianak.co.id 

dan awak media lainnya. 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kayong Utara 

dengan BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Pontianak 

melaksanakan 

Penandatanganan 

Kesepakatan Bersama dan 

Perjanjian Kerja Sama di 

Istana Rakyat Kabupaten 

Kayong Utara, Provinsi 

Kalimantan Barat. Bupati 

Citra menerangkan, bahwa 

kesepakatan ini merupakan 

upaya Pemerintah Daerah 

meringankan beban 

khususnya bagi tenaga 

Pegawai Tidak Tetap di 

lingkungan Pemda Kayong 

Utara. Pada kesempatan ini, 

Bupati Kayong Utara, Citra 

Duani saat dimintai 

keterangan menyampaikan 

tanggapannya atas 

pelaksanaan kesepakatan 

bersama dan perjanjian 

kerjasama ini. 

39. 09 

Februar

y 2022 

Dituduh Buka 

Brankas, 7 

Karyawan 

Starbucks 

Dipecat! 

Negativ

e 

Okezone Reggie Borges Sebanyak tujuh karyawan 

Starbucks di Mephis, 

Tennessee, dipecat pada 

Selasa (8/2/2022). Seorang 

juru bicara Starbucks, Reggie 

Borges, mengatakan, para 

karyawan ini telah melanggar 

kebijakan keselamatan dan 

keamanan perusahaan. 

Alasannya, mereka yang 

tergabung dalam serikat 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pemda-kku-kerjasama-dengan-bpjs-ketenagakerjaan-pontianak-bupati-citra-ringankan-beban-ptt
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pemda-kku-kerjasama-dengan-bpjs-ketenagakerjaan-pontianak-bupati-citra-ringankan-beban-ptt
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pemda-kku-kerjasama-dengan-bpjs-ketenagakerjaan-pontianak-bupati-citra-ringankan-beban-ptt
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pemda-kku-kerjasama-dengan-bpjs-ketenagakerjaan-pontianak-bupati-citra-ringankan-beban-ptt
http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/320/2544648/dituduh-buka-brankas-7-karyawan-starbucks-dipecat
http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/320/2544648/dituduh-buka-brankas-7-karyawan-starbucks-dipecat
http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/320/2544648/dituduh-buka-brankas-7-karyawan-starbucks-dipecat
http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/320/2544648/dituduh-buka-brankas-7-karyawan-starbucks-dipecat
http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/320/2544648/dituduh-buka-brankas-7-karyawan-starbucks-dipecat
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pekerja ingin mengatur toko 

dan menuduh Starbucks tidak 

memberikan benefit yang 

baik kepada karyawan. 

Unggahan di Twitter soal 

Starbucks mengizinkan 

serikat pekerja wawancara 

dengan media lokal pun 

langsung dibantah. 

40. 09 

Februar

y 2022 

BPJAMSOSTEK 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positive Radar Kediri Anggoro Eko 

Cahyo 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) No 37/2021 

tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta 

eksisting BPJAMSOSTEK pada 

kategori pekerja Penerima 

Upah (PU) otomatis terdaftar 

dalam program JKP sesuai 

ketentuan. BPJAMSOSTEK, 

begitu sapaan akrab BPJS 

Ketenagakerjaan, menjadi 

badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP ini, dipastikan 

telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja 

di seluruh Indonesia. Manfaat 

uang tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada 

peserta jika ketentuan yang 

diberikan telah dipenuhi 

peserta. Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini. 

41. 09 

Februar

y 2022 

Jangan 

Ucapkan Kata-

kata Ini di 

Negara 

Malaysia, Bisa 

Kena Tampar, 

TKI Wajib Tahu 

Negativ

e 

Jurnal Soreang  Jangan ucapkan kata-kata ini 

di negara Malaysia, bisa kena 

tampar, yang ingin jadi 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

atau pelancong wajib tahu. 

Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Melayu Malaysia memang 

memiliki kemiripan, sehingga 

http://radarkediri.jawapos.com/show-case/09/02/2022/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/09/02/2022/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/09/02/2022/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/09/02/2022/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/09/02/2022/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013692905/jangan-ucapkan-kata-kata-ini-di-negara-malaysia-bisa-kena-tampar-tki-wajib-tahu
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013692905/jangan-ucapkan-kata-kata-ini-di-negara-malaysia-bisa-kena-tampar-tki-wajib-tahu
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013692905/jangan-ucapkan-kata-kata-ini-di-negara-malaysia-bisa-kena-tampar-tki-wajib-tahu
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013692905/jangan-ucapkan-kata-kata-ini-di-negara-malaysia-bisa-kena-tampar-tki-wajib-tahu
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013692905/jangan-ucapkan-kata-kata-ini-di-negara-malaysia-bisa-kena-tampar-tki-wajib-tahu
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013692905/jangan-ucapkan-kata-kata-ini-di-negara-malaysia-bisa-kena-tampar-tki-wajib-tahu
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013692905/jangan-ucapkan-kata-kata-ini-di-negara-malaysia-bisa-kena-tampar-tki-wajib-tahu
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para TKI yang kerja di negara 

Malaysia tak terlalu 

terkendala bahasa. Akan 

tetapi tetap saja terdapat 

beberapa kata yang berbeda 

maknanya antara Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Melayu 

Malaysia. Oleh sebab itu para 

calon TKI atau pelancong 

yang akan ke Malaysia 

hendaknya mengetahui 

perbedaan makna tersebut. 

42. 09 

Februar

y 2022 

Kartu Prakerja 

Dinilai Bisa Jadi 

Solusi Atasi 

Scarring Effect 

Akibat 

Pandemi 

Positive Merdeka Febrio Kacaribu Kepala Badan Kebijakan 

Fiskal (BKF) Kementerian 

Keuangan Febrio Kacaribu 

mengatakan, Program Kartu 

Prakerja dapat menjadi solusi 

untuk mengatasi scarring 

effect yang terjadi akibat 

pandemi. "Program ini 

terbukti dapat meningkatkan 

kompetensi, produktivitas 

dan keterampilan 

kewirausahaan, sehingga 

dapat meningkatkan 

pendapatan dan kesempatan 

untuk pekerjaan baru," kata 

Febrio dalam webinar 

Dampak Kartu Prakerja 

sebagai Program Pemulihan 

Covid-19, Rabu (9/2). Seiring 

dengan masuknya program 

Kartu Prakerja dan besarnya 

harapan program ini dapat 

mengatasi beberapa 

tantangan di pasar tenaga 

kerja Indonesia. Scarring 

effect adalah kondisi di mana 

masyarakat takut untuk 

membelanjakan dan 

menginvestasikan uangnya. 

43. 09 

Februar

y 2022 

Tukang Las Rel 

Proyek Kereta 

Cepat 

Negativ

e 

News Summed Up Pungky Sumadi Deputi Bidang Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas 

http://www.merdeka.com/uang/kartu-prakerja-dinilai-bisa-jadi-solusi-atasi-scarring-effect-akibat-pandemi.html
http://www.merdeka.com/uang/kartu-prakerja-dinilai-bisa-jadi-solusi-atasi-scarring-effect-akibat-pandemi.html
http://www.merdeka.com/uang/kartu-prakerja-dinilai-bisa-jadi-solusi-atasi-scarring-effect-akibat-pandemi.html
http://www.merdeka.com/uang/kartu-prakerja-dinilai-bisa-jadi-solusi-atasi-scarring-effect-akibat-pandemi.html
http://www.merdeka.com/uang/kartu-prakerja-dinilai-bisa-jadi-solusi-atasi-scarring-effect-akibat-pandemi.html
http://www.merdeka.com/uang/kartu-prakerja-dinilai-bisa-jadi-solusi-atasi-scarring-effect-akibat-pandemi.html
http://newssummedup.com/summary/Tukang-Las-Rel-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bappenas-Awalnya-Terkejut-tapi---dfcxoi
http://newssummedup.com/summary/Tukang-Las-Rel-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bappenas-Awalnya-Terkejut-tapi---dfcxoi
http://newssummedup.com/summary/Tukang-Las-Rel-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bappenas-Awalnya-Terkejut-tapi---dfcxoi
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Didatangkan 

dari China, 

Bappenas: 

Awalnya 

Terkejut, tapi. 

Pungky Sumadi 

mengungkapkan, proyek 

kereta cepat Jakarta-Bandung 

memang diisi oleh para 

tenaga kerja asing (TKA) yang 

sebagian berasal dari China. 

Para pekerja asing itu 

melakukan pekerjaan dengan 

berbagai tugas, misalnya 

bahkan sebagai tukang las. 

44. 09 

Februar

y 2022 

Kayong Utara 

gandeng BPJS 

Ketenagakerjaa

n tanggung 

jaminan 

pekerja 

informal 

Positive Antara Kalbar Citra Duani Pemerintah Kabupaten 

Kayong Utara dan BPJS 

Ketenagakerjaan cabang 

Pontianak melakukan 

penandatanganan 

kesepakatan bersama dan 

penandatanganan perjanjian 

kerja sama dalam rangka 

melindungi tenaga kerja di 

Kabupaten Kayong Utara. 

"Dari 5 (lima) program yang 

ada di BPJS Ketenagakerjaan 

sekarang, Pemkab Kayong 

Utara mengalokasikan 

anggaran untuk 

mendaftarkan pekerja non 

ASN, pada dua program yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja 

dan program Jaminan 

Kematian (JKM)," kata Bupati 

Kayong Utara Citra Duani di 

Sukadana, Rabu. "Saya 

menyambut baik dan sangat 

bersyukur atas terjalinnya 

kerja sama antara Pemkab 

Kayong Utara dengan BPJS 

Ketenagakerjaan, sebagai 

bentuk perhatian dan 

kepedulian pemerintah 

daerah untuk melindungi 

tenaga kerjanya," kata Citra 

Duani. Menurutnya, 

kepesertaan BPJS 

ketenagakerjaan tidak hanya 

terbatas pada pekerja 

http://newssummedup.com/summary/Tukang-Las-Rel-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bappenas-Awalnya-Terkejut-tapi---dfcxoi
http://newssummedup.com/summary/Tukang-Las-Rel-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bappenas-Awalnya-Terkejut-tapi---dfcxoi
http://newssummedup.com/summary/Tukang-Las-Rel-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bappenas-Awalnya-Terkejut-tapi---dfcxoi
http://newssummedup.com/summary/Tukang-Las-Rel-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bappenas-Awalnya-Terkejut-tapi---dfcxoi
http://newssummedup.com/summary/Tukang-Las-Rel-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bappenas-Awalnya-Terkejut-tapi---dfcxoi
http://kalbar.antaranews.com/berita/504129/kayong-utara-gandeng-bpjs-ketenagakerjaan-tanggung-jaminan-pekerja-informal
http://kalbar.antaranews.com/berita/504129/kayong-utara-gandeng-bpjs-ketenagakerjaan-tanggung-jaminan-pekerja-informal
http://kalbar.antaranews.com/berita/504129/kayong-utara-gandeng-bpjs-ketenagakerjaan-tanggung-jaminan-pekerja-informal
http://kalbar.antaranews.com/berita/504129/kayong-utara-gandeng-bpjs-ketenagakerjaan-tanggung-jaminan-pekerja-informal
http://kalbar.antaranews.com/berita/504129/kayong-utara-gandeng-bpjs-ketenagakerjaan-tanggung-jaminan-pekerja-informal
http://kalbar.antaranews.com/berita/504129/kayong-utara-gandeng-bpjs-ketenagakerjaan-tanggung-jaminan-pekerja-informal
http://kalbar.antaranews.com/berita/504129/kayong-utara-gandeng-bpjs-ketenagakerjaan-tanggung-jaminan-pekerja-informal
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penerima upah (PPU) yang 

bekerja di perusahaan 

maupun di pemerintahan. 

45. 09 

Februar

y 2022 

Tukang Las Rel 

Kereta Cepat 

dari China, 

KCIC: 

Pengelasan Rel 

Kereta Cepat 

Menggunakan 

Teknologi 

Neutral Kompas Pungky Sumadi Corporate Secretary PT 

Kereta Cepat Indonesia China 

(KCIC) Rahadian Ratry 

mengungkap alasan 

mendatangkan tukang las rel 

dari China untuk bekerja di 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung. Pernyataan 

mengenai tukang las yang 

didatangkan dari China untuk 

mengerjakan proyek Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung 

sebelumnya diungkapkan 

oleh Deputi Bidang 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas 

Pungky Sumadi. Dia 

menjelaskan, dalam proses 

pengerjaan rel kereta cepat, 

dibutuhkan teknologi yang 

saat ini belum bisa dilakukan 

oleh tenaga kerja lokal. 

Sebab, Proses pengelasannya 

menggunakan peralatan 

serta metode khusus yang 

harus dilakukan dengan 

pendampingan tenaga ahli. 

46. 09 

Februar

y 2022 

Proyek Kereta 

Cepat Jakarta-

Bandung Pakai 

Tukang Las 

Dari China, 

Jerry: Mereka 

Pikir Bangsa Ini 

Tak Ada 

Tukang Las? 

Neutral Terkini.id Pungky Sumadi Proyek pengerjaan Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 

rupanya dilakukan oleh 

Tenaga Kerja Asing (TKA) dari 

China. Menurut Jerry, 

masifnya penyerapan TKA 

China dalam proyek-proyek 

infrastruktur di dalam negeri 

bertentangan dengan 

pernyataan Presiden Joko 

Widodo. Bukan justru 

mengimpor TKA China yang 

pada akhirnya juga 

http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/15142901/tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-kcic-pengelasan-rel-kereta-cepat
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/15142901/tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-kcic-pengelasan-rel-kereta-cepat
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/15142901/tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-kcic-pengelasan-rel-kereta-cepat
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/15142901/tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-kcic-pengelasan-rel-kereta-cepat
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/15142901/tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-kcic-pengelasan-rel-kereta-cepat
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/15142901/tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-kcic-pengelasan-rel-kereta-cepat
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/15142901/tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-kcic-pengelasan-rel-kereta-cepat
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/15142901/tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-kcic-pengelasan-rel-kereta-cepat
http://makassar.terkini.id/proyek-kereta-cepatjakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-takada-tukang-las
http://makassar.terkini.id/proyek-kereta-cepatjakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-takada-tukang-las
http://makassar.terkini.id/proyek-kereta-cepatjakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-takada-tukang-las
http://makassar.terkini.id/proyek-kereta-cepatjakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-takada-tukang-las
http://makassar.terkini.id/proyek-kereta-cepatjakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-takada-tukang-las
http://makassar.terkini.id/proyek-kereta-cepatjakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-takada-tukang-las
http://makassar.terkini.id/proyek-kereta-cepatjakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-takada-tukang-las
http://makassar.terkini.id/proyek-kereta-cepatjakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-takada-tukang-las
http://makassar.terkini.id/proyek-kereta-cepatjakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-takada-tukang-las
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mengerjakan pekerjaan 

kasar. Kini mereka 

mengimpor tukang las dari 

China," tutur Jerry. 

47. 09 

Februar

y 2022 

2 PMI Pelaku 

Video Asusila 

di Taipei 

Diminta 

Serahkan Diri 

Negativ

e 

Baliexpress  Kantor Dagang dan Ekonomi 

Indonesia (KDEI) di Taipei 

mengimbau dua pelaku yang 

terlibat dalam video asusila 

dari kalangan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Taiwan 

segera menyerahkan diri. 

KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan yang 

diambil keduanya untuk 

melarikan diri dan oleh sebab 

itu mengimbau pelaku, yaitu 

CY dan T segera 

menyerahkan diri kepada 

Imigrasi setempat. Demikian 

pernyataan resmi KDEI Taipei 

yang dirilis di akun Facebook 

resminya, Selasa (8/2). 

Perwakilan Pemerintah RI di 

Taipei tersebut selanjutnya 

akan berkoordinasi dengan 

otoritas Taiwan untuk 

menyelesaikan persoalan itu. 

48. 09 

Februar

y 2022 

Dua TKI yang 

Terlibat Dalam 

Video Asusila 

di Taiwan, 

Diimbau 

Menyerahkan 

Diri 

Negativ

e 

Tvonenews  Beijing, China- Kantor Dagang 

dan Ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei, mengimbau 

dua pelaku yang terlibat 

dalam video asusila dari 

kalangan pekerja migran 

Indonesia di Taiwan segera 

menyerahkan diri. Perwakilan 

Pemerintah RI di Taipei 

tersebut selanjutnya akan 

berkoordinasi dengan 

otoritas Taiwan untuk 

menyelesaikan persoalan itu. 

Pihak KDEI kecewa karena 

sikap CY dan T tidak sesuai 

dengan janjinya yang akan 

pulang ke Indonesia, setelah 

http://baliexpress.jawapos.com/internasional/09/02/2022/2-pmi-pelaku-video-asusila-di-taipei-diminta-serahkan-diri
http://baliexpress.jawapos.com/internasional/09/02/2022/2-pmi-pelaku-video-asusila-di-taipei-diminta-serahkan-diri
http://baliexpress.jawapos.com/internasional/09/02/2022/2-pmi-pelaku-video-asusila-di-taipei-diminta-serahkan-diri
http://baliexpress.jawapos.com/internasional/09/02/2022/2-pmi-pelaku-video-asusila-di-taipei-diminta-serahkan-diri
http://baliexpress.jawapos.com/internasional/09/02/2022/2-pmi-pelaku-video-asusila-di-taipei-diminta-serahkan-diri
http://www.tvonenews.com/berita/internasional/26785-dua-tki-yang-terlibat-dalam-video-asusila-di-taiwan-diimbau-menyerahkan-diri
http://www.tvonenews.com/berita/internasional/26785-dua-tki-yang-terlibat-dalam-video-asusila-di-taiwan-diimbau-menyerahkan-diri
http://www.tvonenews.com/berita/internasional/26785-dua-tki-yang-terlibat-dalam-video-asusila-di-taiwan-diimbau-menyerahkan-diri
http://www.tvonenews.com/berita/internasional/26785-dua-tki-yang-terlibat-dalam-video-asusila-di-taiwan-diimbau-menyerahkan-diri
http://www.tvonenews.com/berita/internasional/26785-dua-tki-yang-terlibat-dalam-video-asusila-di-taiwan-diimbau-menyerahkan-diri
http://www.tvonenews.com/berita/internasional/26785-dua-tki-yang-terlibat-dalam-video-asusila-di-taiwan-diimbau-menyerahkan-diri
http://www.tvonenews.com/berita/internasional/26785-dua-tki-yang-terlibat-dalam-video-asusila-di-taiwan-diimbau-menyerahkan-diri
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video asusila mereka berdua 

tersebar luas di kalangan PMI 

di Taiwan. KDEI juga 

mengimbau kepada WNI 

lainnya di Taiwan yang 

mengetahui keberadaan 

kedua pelaku asusila tersebut 

dapat menginformasikannya 

kepada otoritas Taiwan atau 

KDEI Taipei. 

49. 09 

Februar

y 2022 

Starbucks 

Pecat 7 

Karyawan yang 

Ikut Serikat 

Pekerja 

Negativ

e 

Cnn Indonesia Reggie Borges Starbucks memecat tujuh 

karyawan yang terlibat dalam 

serikat pekerja di Memphis, 

Tennessee, Amerika Serikat 

(AS). Pihak Starbucks (SBUX) 

membantah pemecatan tujuh 

karyawan itu berdasarkan 

keikutsertaan mereka di 

dalam serikat pekerja. Borges 

menegaskan seluruh 

karyawan Starbucks diizinkan 

berbicara kepada media 

massa. Sebagai hasil 

investigasi kami, beberapa 

pegawai yang terlibat bukan 

lagi bagian dari Starbucks 

karena mengakibatkan 

kerusakan yang serius," kata 

Borges seperti diberitakan 

CNN. 

50. 09 

Februar

y 2022 

2 Perusahaan 

Mundur, 

Gugatan ke 

Anies soal UMP 

Tetap Lanjut? 

Neutral Detik  Dewan Pimpinan Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (DPP Apindo DKI 

Jakarta) telah mendaftarkan 

gugatan terhadap Gubernur 

DKI Jakarta Anies Baswedan 

ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) pada 13 

Januari 2022. Pengusaha 

menggugat penetapan upah 

minimum provinsi (UMP) DKI 

Jakarta 2022. "Pertama 

persiapan pemeriksaan 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209145710-92-757030/starbucks-pecat-7-karyawan-yang-ikut-serikat-pekerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209145710-92-757030/starbucks-pecat-7-karyawan-yang-ikut-serikat-pekerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209145710-92-757030/starbucks-pecat-7-karyawan-yang-ikut-serikat-pekerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209145710-92-757030/starbucks-pecat-7-karyawan-yang-ikut-serikat-pekerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209145710-92-757030/starbucks-pecat-7-karyawan-yang-ikut-serikat-pekerja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935026/2-perusahaan-mundur-gugatan-ke-anies-soal-ump-tetap-lanjut
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935026/2-perusahaan-mundur-gugatan-ke-anies-soal-ump-tetap-lanjut
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935026/2-perusahaan-mundur-gugatan-ke-anies-soal-ump-tetap-lanjut
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935026/2-perusahaan-mundur-gugatan-ke-anies-soal-ump-tetap-lanjut
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935026/2-perusahaan-mundur-gugatan-ke-anies-soal-ump-tetap-lanjut
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takutnya ada kesalahan gitu 

kan, dikasih waktu untuk 

perbaikan, sudah beres," kata 

Wakil Ketua DPP Apindo DKI 

Jakarta Nurjaman kepada 

detikcom, Rabu (9/2/2022). 

"Tergugat sudah dipanggil 

kemarin ada di tanggal 2, 

diwakilkan, kalau nggak salah 

Biro Hukum. 

51. 09 

Februar

y 2022 

Program Kartu 

Prakerja Bisa 

Jadi Alternatif 

Penghematan 

di Tengah 

Pandemi 

Positive Liputan 6  Kepala Badan Kebijakan 

Fiskal (BKF), Kementerian 

Keuangan Febrio Kacaribu, 

mengatakan Program Kartu 

Prakerja dapat menjadi 

solusi, untuk mengatasi 

scarring effect yang terjadi 

akibat pandemi Covid-19 di 

Indonesia. Hal itu 

disampaikan dalam webinar 

Dampak Kartu Prakerja 

sebagai Program Pemulihan 

Covid-19, Rabu (9/2/2022). 

Seiring dengan masuknya 

program Kartu Prakerja dan 

besarnya harapan program 

ini dapat mengatasi beberapa 

tantangan di pasar tenaga 

kerja Indonesia, maka 

evaluasi atas program kartu 

Prakerja ini sangat penting 

dilakukan. Program ini 

merupakan inisiatif strategis 

pemerintah dalam menjawab 

tantangan mengenai 

sejumlah isu-isu 

Ketenagakerjaan, baik saat ini 

maupun di masa yang akan 

datang. 

52. 09 

Februar

y 2022 

Puji 

Pengelolaan 

Stadion di Bali, 

DPRD Riau 

Berharap 

Positive Goriau Karmila Sari Panitia Khusus (Pansus) 

Retribusi DPRD Riau berharap 

Pemerintah Provinsi 

(Pemprov) Riau bisa 

memaksimalkan retribusi 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882316/program-kartu-prakerja-bisa-jadi-alternatif-penghematan-di-tengah-pandemi
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882316/program-kartu-prakerja-bisa-jadi-alternatif-penghematan-di-tengah-pandemi
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882316/program-kartu-prakerja-bisa-jadi-alternatif-penghematan-di-tengah-pandemi
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882316/program-kartu-prakerja-bisa-jadi-alternatif-penghematan-di-tengah-pandemi
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882316/program-kartu-prakerja-bisa-jadi-alternatif-penghematan-di-tengah-pandemi
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882316/program-kartu-prakerja-bisa-jadi-alternatif-penghematan-di-tengah-pandemi
http://www.goriau.com/berita/baca/puji-pengelolaan-stadion-di-bali-dprd-riau-berharap-pemprov-bisa-memaksimalkan-venue-olahraga.html
http://www.goriau.com/berita/baca/puji-pengelolaan-stadion-di-bali-dprd-riau-berharap-pemprov-bisa-memaksimalkan-venue-olahraga.html
http://www.goriau.com/berita/baca/puji-pengelolaan-stadion-di-bali-dprd-riau-berharap-pemprov-bisa-memaksimalkan-venue-olahraga.html
http://www.goriau.com/berita/baca/puji-pengelolaan-stadion-di-bali-dprd-riau-berharap-pemprov-bisa-memaksimalkan-venue-olahraga.html
http://www.goriau.com/berita/baca/puji-pengelolaan-stadion-di-bali-dprd-riau-berharap-pemprov-bisa-memaksimalkan-venue-olahraga.html
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Pemprov Bisa 

Memaksimalka

n Venue 

Olahraga 

yang ada di Provinsi Riau, 

terutama di venue-venue 

olahraga. Hal tersebut 

disampaikan Anggota Pansus, 

Karmila Sari usai melakukan 

kunjungan kerja ke Provinsi 

Bali. Di Bali, kata Karmila, 

stadion yang dipakai oleh Bali 

United dikontrak selama lima 

tahun, dimana satu tahunnya 

pemerintah setempat 

menerima dana Rp 500 juta. 

Dari sisi Bali United sendiri, 

terang Karmila, mendapatkan 

keuntungan besar dari biaya 

pemasangan iklan di dalam 

stadion, bahkan penghasilan 

mereka mencapai seratusan 

miliar. 

53. 09 

Februar

y 2022 

Cara Buat Akun 

Prakerja.go.id 

untuk Daftar 

Kartu Prakerja 

Gelombang 23 

yang Buka 

Februari 2022 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Airlangga 

Hartarto,Rudy 

Salahuddin 

Nama pada akun Kartu 

Prakerja kamu akan otomatis 

terdaftar sesuai dengan 

nama yang ada di Kartu 

Tanda Penduduk dan tidak 

dapat diubah. Menteri 

Koordinator Bidang 

Perekonomian, Airlangga 

Hartarto memastikan 

program Kartu Prakerja 

berlanjuta di tahun 2022. 

Tahun ini, peserta yang 

diterima Kartu Prakerja 

mencapai 2,9 juta orang. 

Airlangga Hartarto 

mengatakan bahwa program 

Kartu Prakerja rencananya 

akan dibuka kembali dan 

akan diumumkan pada 

Februari ini. 

54. 09 

Februar

y 2022 

161 Pelajar 

Anak Buruh 

Migran di 

Malaysia 

Dipulangkan ke 

Neutral Kompas  Sebanyak 161 pelajar alumni 

Community Learning Centre 

(CLC) dan Sekolah Indonesia 

Kota Kinabalu (SIKK), yang 

merupakan anak-anak 

http://www.goriau.com/berita/baca/puji-pengelolaan-stadion-di-bali-dprd-riau-berharap-pemprov-bisa-memaksimalkan-venue-olahraga.html
http://www.goriau.com/berita/baca/puji-pengelolaan-stadion-di-bali-dprd-riau-berharap-pemprov-bisa-memaksimalkan-venue-olahraga.html
http://www.goriau.com/berita/baca/puji-pengelolaan-stadion-di-bali-dprd-riau-berharap-pemprov-bisa-memaksimalkan-venue-olahraga.html
http://www.goriau.com/berita/baca/puji-pengelolaan-stadion-di-bali-dprd-riau-berharap-pemprov-bisa-memaksimalkan-venue-olahraga.html
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/cara-buat-akun-prakerjagoid-untuk-daftar-kartu-prakerja-gelombang-23-yang-buka-februari-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/cara-buat-akun-prakerjagoid-untuk-daftar-kartu-prakerja-gelombang-23-yang-buka-februari-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/cara-buat-akun-prakerjagoid-untuk-daftar-kartu-prakerja-gelombang-23-yang-buka-februari-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/cara-buat-akun-prakerjagoid-untuk-daftar-kartu-prakerja-gelombang-23-yang-buka-februari-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/cara-buat-akun-prakerjagoid-untuk-daftar-kartu-prakerja-gelombang-23-yang-buka-februari-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/cara-buat-akun-prakerjagoid-untuk-daftar-kartu-prakerja-gelombang-23-yang-buka-februari-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/cara-buat-akun-prakerjagoid-untuk-daftar-kartu-prakerja-gelombang-23-yang-buka-februari-2022
http://regional.kompas.com/read/2022/02/09/161010978/161-pelajar-anak-buruh-migran-di-malaysia-dipulangkan-ke-indonesia
http://regional.kompas.com/read/2022/02/09/161010978/161-pelajar-anak-buruh-migran-di-malaysia-dipulangkan-ke-indonesia
http://regional.kompas.com/read/2022/02/09/161010978/161-pelajar-anak-buruh-migran-di-malaysia-dipulangkan-ke-indonesia
http://regional.kompas.com/read/2022/02/09/161010978/161-pelajar-anak-buruh-migran-di-malaysia-dipulangkan-ke-indonesia
http://regional.kompas.com/read/2022/02/09/161010978/161-pelajar-anak-buruh-migran-di-malaysia-dipulangkan-ke-indonesia
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Indonesia, 

Karantina 14 

Hari Sebelum 

Lanjut Sekolah 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di Malaysia, mendapat 

program repatriasi 

pendidikan dan dikirim 

kembali ke tanah air untuk 

melanjutkan sekolah di 

Indonesia, Rabu (9/2/2022). 

Sebanyak 161 pelajar alumni 

Community Learning Centre 

(CLC) dan Sekolah Indonesia 

Kota Kinabalu (SIKK), yang 

merupakan anak-anak 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di Malaysia, mendapat 

program repatriasi 

pendidikan dan dikirim 

kembali ke tanah air untuk 

melanjutkan sekolah di 

Indonesia, Rabu (9/2/2022). 

Sekolah Indonesia Kota 

Kinabalu (SIKK), serta Yayasan 

Sabah Bridge (SB) sebagai 

inisiator. "Sehari sebelum 

pemberangkatan, seluruh 

peserta menjalani program 

pembekalan yang 

dipersiapkan pihak panitia 

yang berisi antara lain 

orientasi dan pengenalan 

mengenai keadaan di tempat 

tujuan, serta hal-hal lain yang 

perlu diketahui dan 

dilakukan, mengingat hampir 

seluruh peserta ini lahir dan 

tumbuh besar di Sabah dan 

belum pernah ke Indonesia," 

jelasnya. 

55. 09 

Februar

y 2022 

Siap-siap Kartu 

Prakerja 

Berlanjut 

Tahun Ini, 

Anggaran Rp 

11 Triliun 

Neutral Kompas Airlangga 

Hartarto 

Pemerintah akan 

melanjutkan program Kartu 

Prakerja pada tahun ini. 

Tahun ini, peserta yang 

diterima Kartu Prakerja 

mencapai 2,9 juta orang. Isi 

data diri. Masukkan email 

dan password Masukkan 

http://regional.kompas.com/read/2022/02/09/161010978/161-pelajar-anak-buruh-migran-di-malaysia-dipulangkan-ke-indonesia
http://regional.kompas.com/read/2022/02/09/161010978/161-pelajar-anak-buruh-migran-di-malaysia-dipulangkan-ke-indonesia
http://regional.kompas.com/read/2022/02/09/161010978/161-pelajar-anak-buruh-migran-di-malaysia-dipulangkan-ke-indonesia
http://regional.kompas.com/read/2022/02/09/161010978/161-pelajar-anak-buruh-migran-di-malaysia-dipulangkan-ke-indonesia
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/161600926/siap-siap-kartu-prakerja-berlanjut-tahun-ini-anggaran-rp-11-triliun-sudah
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/161600926/siap-siap-kartu-prakerja-berlanjut-tahun-ini-anggaran-rp-11-triliun-sudah
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/161600926/siap-siap-kartu-prakerja-berlanjut-tahun-ini-anggaran-rp-11-triliun-sudah
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/161600926/siap-siap-kartu-prakerja-berlanjut-tahun-ini-anggaran-rp-11-triliun-sudah
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/161600926/siap-siap-kartu-prakerja-berlanjut-tahun-ini-anggaran-rp-11-triliun-sudah
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/161600926/siap-siap-kartu-prakerja-berlanjut-tahun-ini-anggaran-rp-11-triliun-sudah
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Sudah 

Disiapkan 

nomor KTP dan tanggal lahir 

Isi data dirimu dengan 

lengkap, seperti alamat 

rumah, nama lengkap, dan 

lain-lian. 

56. 09 

Februar

y 2022 

5 Fakta 

Mengejutkan 

Tukang Las 

Kereta Cepat RI 

dari China 

Negativ

e 

Okezone Pungky 

Sumadi,Suharton

o 

Fakta-fakta seputar tukang 

las untuk mengerjakan 

proyek kereta cepat Jakarta- 

Bandung yang diimpor 

Indonesia dari China. Deputi 

Bidang Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas 

Pungky Sumadi pun sudah 

memberikan konfirmasi soal 

tukang las itu yang memang 

dari China. Pungky 

menyebut, kalau proyek 

kereta cepat Jakarta- 

Bandung ini masih harus 

melibatkan tenaga kerja asal 

China. Berikut ini yang 

dirangkum Okezone.com, 

Kamis (9/2/2022) tentang 

fakta-fakta tukang las kereta 

cepat Jakarta- Bandung dari 

China:. 

57. 09 

Februar

y 2022 

Tegas, BP2MI 

Bantah Kasus 

COVID-19 

Meningkat 

karena 

Pulangnya 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Negativ

e 

Voi Benny Rhamdani Merebaknya virus COVID-19 

banyak dikaitkan dengan 

kepulangan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) atau Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) ke 

Indonesia. Kabar itu dibantah 

oleh Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI). Menurut Kepala 

BP2MI Benny Rhamdani, para 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) atau Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) yang pulang 

ke Indonesia harus 

dinyatakan negatif ketika 

akan melakukan 

penerbangan dengan 

http://money.kompas.com/read/2022/02/09/161600926/siap-siap-kartu-prakerja-berlanjut-tahun-ini-anggaran-rp-11-triliun-sudah
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/161600926/siap-siap-kartu-prakerja-berlanjut-tahun-ini-anggaran-rp-11-triliun-sudah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/320/2544709/5-fakta-mengejutkan-tukang-las-kereta-cepat-ri-dari-china
http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/320/2544709/5-fakta-mengejutkan-tukang-las-kereta-cepat-ri-dari-china
http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/320/2544709/5-fakta-mengejutkan-tukang-las-kereta-cepat-ri-dari-china
http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/320/2544709/5-fakta-mengejutkan-tukang-las-kereta-cepat-ri-dari-china
http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/320/2544709/5-fakta-mengejutkan-tukang-las-kereta-cepat-ri-dari-china
http://voi.id/berita/133034/tegas-bp2mi-bantah-kasus-covid-19-meningkat-karena-pulangnya-pekerja-migran-indonesia
http://voi.id/berita/133034/tegas-bp2mi-bantah-kasus-covid-19-meningkat-karena-pulangnya-pekerja-migran-indonesia
http://voi.id/berita/133034/tegas-bp2mi-bantah-kasus-covid-19-meningkat-karena-pulangnya-pekerja-migran-indonesia
http://voi.id/berita/133034/tegas-bp2mi-bantah-kasus-covid-19-meningkat-karena-pulangnya-pekerja-migran-indonesia
http://voi.id/berita/133034/tegas-bp2mi-bantah-kasus-covid-19-meningkat-karena-pulangnya-pekerja-migran-indonesia
http://voi.id/berita/133034/tegas-bp2mi-bantah-kasus-covid-19-meningkat-karena-pulangnya-pekerja-migran-indonesia
http://voi.id/berita/133034/tegas-bp2mi-bantah-kasus-covid-19-meningkat-karena-pulangnya-pekerja-migran-indonesia
http://voi.id/berita/133034/tegas-bp2mi-bantah-kasus-covid-19-meningkat-karena-pulangnya-pekerja-migran-indonesia
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pesawat terbang. "Jangan 

sampai ada stigma kepada 

PMI seolah-olah jika ada PMI 

pulang kemudian satu atau 

dua diantara ribuan orang 

yang kembali ke Indonesia 

dinyatakan positif. 

58. 09 

Februar

y 2022 

Partai Buruh 

Ancam Mogok 

Nasional Jika 

DPR Tetap 

Revisi UU PPP 

Positive Tempo.co Said Iqbal Partai Buruh berencana 

mengadakan aksi mogok 

produksi secara nasional, 

bersama serikat pekerja di 

seluruh Indonesia, jika DPR 

terus melanjutkan 

pembahasan Rancangan 

Undang-Undang (RUU) revisi 

UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (PPP). 

Presiden Partai Buruh Said 

Iqbal mengatakan, buruh 

melihat RUU PPP hanya 

dijadikan DPR sebagai alat 

untuk menyiasati UU Cipta 

Kerja yang sudah ditetapkan 

Mahkamah Konstitusi 

inkonstitusional bersyarat. 

"Ini berbahaya, jadi kami 

mengecam dan mengutuk 

keras cara Panja Baleg, cara 

DPR membahas RUU PPP 

yang hanya tiga kali rapat di 

Baleg, kemudian sudah 

langsung di bawa ke 

Paripurna sudah disahkan 

dan tujuannya ada 

menyiasati hukum," ucap dia. 

"Melakukan stop produksi 

atau mogok nasional kalau 

Omnibus Law UU Cipta Kerja 

dipaksa dibahas mengulang 

kembali apa yang sudah 

dipersoalkan dari awal hanya 

karena revisi UU PPP dikebut 

demi menyiasati hukum," 

kata dia saat konferensi pers 

http://nasional.tempo.co/read/1559105/partai-buruh-ancam-mogok-nasional-jika-dpr-tetap-revisi-uu-ppp
http://nasional.tempo.co/read/1559105/partai-buruh-ancam-mogok-nasional-jika-dpr-tetap-revisi-uu-ppp
http://nasional.tempo.co/read/1559105/partai-buruh-ancam-mogok-nasional-jika-dpr-tetap-revisi-uu-ppp
http://nasional.tempo.co/read/1559105/partai-buruh-ancam-mogok-nasional-jika-dpr-tetap-revisi-uu-ppp
http://nasional.tempo.co/read/1559105/partai-buruh-ancam-mogok-nasional-jika-dpr-tetap-revisi-uu-ppp
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secara daring, Rabu, 9 

Februari 2022. 

59. 09 

Februar

y 2022 

161 Anak 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Pulang untuk 

Lanjutkan 

Sekolah 

Neutral Tempo.co  Konsul RI Tawau, Heni 

Hamidah, beserta jajaran 

Konsulat RI Tawau pada 

Selasa, 8 Februari 2022, 

melepas keberangkatan 

sebanyak 161 alumni pelajar 

CLC dan SIKK yang akan 

melanjutkan sekolah ke 

Indonesia, tepatnya sekolah-

sekolah mitra di provinsi 

Kalimantan Utara, 

Kalimantan Selatan dan 

Sulawesi Selatan. Ke-161 

pelajar itu merupakan putra-

putri pekerja migran 

Indonesia dan sebagian besar 

mendapatkan beasiswa dari 

sejumlah organisasi untuk 

melanjutkan sekolah ke 

Indonesia. Program repatriasi 

ini merupakan kegiatan 

tahunan hasil kerjasama 

Kemdikbud RI dengan 

Perwakilan RI (KRI Tawau dan 

KJRI Kota Kinabalu), Sekolah 

Indonesia Kota Kinabalu 

(SIKK) beserta Yayasan Sabah 

Bridge (SB) sebagai inisiator. 

Sehari sebelum 

pemberangkatan, seluruh 

peserta menjalani program 

pembekalan yang 

dipersiapkan pihak panitia 

yang berisi antara lain 

orientasi dan pengenalan 

mengenai keadaan di tempat 

tujuan, serta hal-hal lain yang 

perlu diketahui dan 

dilakukan, mengingat hampir 

seluruh peserta ini lahir dan 

tumbuh besar di Sabah dan 

belum pernah ke Indonesia. 

http://www.tempo.co/read/1559112/161-anak-pekerja-migran-indonesia-pulang-untuk-lanjutkan-sekolah
http://www.tempo.co/read/1559112/161-anak-pekerja-migran-indonesia-pulang-untuk-lanjutkan-sekolah
http://www.tempo.co/read/1559112/161-anak-pekerja-migran-indonesia-pulang-untuk-lanjutkan-sekolah
http://www.tempo.co/read/1559112/161-anak-pekerja-migran-indonesia-pulang-untuk-lanjutkan-sekolah
http://www.tempo.co/read/1559112/161-anak-pekerja-migran-indonesia-pulang-untuk-lanjutkan-sekolah
http://www.tempo.co/read/1559112/161-anak-pekerja-migran-indonesia-pulang-untuk-lanjutkan-sekolah
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60. 09 

Februar

y 2022 

Tukang Las Rel 

Kereta Cepat 

Dari China, 

KCIC: Harus 

Mereka, 

Pekerja Lokal 

Belum Bisa 

Negativ

e 

Democrazy News Pungky Sumadi Corporate Secretary PT 

Kereta Cepat Indonesia China 

(KCIC) Rahadian Ratry 

mengungkap alasan 

mendatangkan tukang las rel 

dari China untuk bekerja di 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung. Pernyataan 

mengenai tukang las yang 

didatangkan dari China untuk 

mengerjakan proyek Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung 

sebelumnya diungkapkan 

oleh Deputi Bidang 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas 

Pungky Sumadi. 

"Pembangunan proyek 

Kereta Cepat yang memiliki 

nilai presisi tinggi 

membutuhkan ketelitian, 

kecermataan dan 

pengawasan komprehensif 

dari pihak ahli dalam hal ini 

China," jelas Rahadian. Dia 

menjelaskan, dalam proses 

pengerjaan rel kereta cepat, 

dibutuhkan teknologi yang 

saat ini belum bisa dilakukan 

oleh tenaga kerja lokal. 

61. 09 

Februar

y 2022 

Pendaftaran 

Kartu Prakerja 

Dibuka Lagi 

Tahun Ini 

dengan Kuota 

2,9 Juta 

Peserta 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Airlangga 

Hartarto,Rudy 

Salahuddin 

Tahun ini, peserta yang 

diterima Kartu Prakerja 

mencapai 2,9 juta orang. 

Program Kartu Prakerja 

dipastikan berlanjut tahun 

2022 ini. Kepastian 

kelanjutan program Kartu 

Prakerja disampaikan 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian, Airlangga 

Hartarto dalam webinar 

Evaluasi Kartu Prakerja, Rabu 

9 Februari 2022. Menurut 

Airlangga, pemerintah sudah 

http://www.democrazy.id/2022/02/Tukang-Las-Rel-Kereta-Cepat-Dari-China-KCIC-Harus-Mereka-Pekerja-Lokal-Belum-Bisa.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Tukang-Las-Rel-Kereta-Cepat-Dari-China-KCIC-Harus-Mereka-Pekerja-Lokal-Belum-Bisa.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Tukang-Las-Rel-Kereta-Cepat-Dari-China-KCIC-Harus-Mereka-Pekerja-Lokal-Belum-Bisa.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Tukang-Las-Rel-Kereta-Cepat-Dari-China-KCIC-Harus-Mereka-Pekerja-Lokal-Belum-Bisa.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Tukang-Las-Rel-Kereta-Cepat-Dari-China-KCIC-Harus-Mereka-Pekerja-Lokal-Belum-Bisa.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Tukang-Las-Rel-Kereta-Cepat-Dari-China-KCIC-Harus-Mereka-Pekerja-Lokal-Belum-Bisa.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Tukang-Las-Rel-Kereta-Cepat-Dari-China-KCIC-Harus-Mereka-Pekerja-Lokal-Belum-Bisa.html
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pendaftaran-kartu-prakerja-dibuka-lagi-tahun-ini-dengan-kuota-29-juta-peserta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pendaftaran-kartu-prakerja-dibuka-lagi-tahun-ini-dengan-kuota-29-juta-peserta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pendaftaran-kartu-prakerja-dibuka-lagi-tahun-ini-dengan-kuota-29-juta-peserta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pendaftaran-kartu-prakerja-dibuka-lagi-tahun-ini-dengan-kuota-29-juta-peserta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pendaftaran-kartu-prakerja-dibuka-lagi-tahun-ini-dengan-kuota-29-juta-peserta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pendaftaran-kartu-prakerja-dibuka-lagi-tahun-ini-dengan-kuota-29-juta-peserta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pendaftaran-kartu-prakerja-dibuka-lagi-tahun-ini-dengan-kuota-29-juta-peserta
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menganggarkan dana Kartu 

Prakerja di tahap awal sekitar 

Rp 11 triliun. 

62. 09 

Februar

y 2022 

Starbucks 

Pecat Sejumlah 

Pegawai yang 

Ingin Bentuk 

Serikat Pekerja 

Neutral Pelopor.id  Pelopor.id | Jaringan kedai 

kopi Starbucks telah 

memecat sejumlah 

karyawannya yang 

memimpin upaya 

mengorganisir serikat pekerja 

di Tennessee, Amerika 

Serikat (AS). Menurut 

Starbucks, para pegawai itu 

telah melanggar peraturan 

perusahaan dengan sengaja. 

Padahal, banyak pekerja dari 

berbagai kedai Starbucks 

yang menyatakan berminat 

bergabung dengan serikat 

pekerja. Namun, Juru Bicara 

Starbucks Reggie Borges 

membantah kabar tersebut. 

63. 09 

Februar

y 2022 

Berapa Gaji 

Tukang Sapu di 

Dubai? Jangan 

Kaget 

Jumlahnya 

Fantastis! 

Positive Sindo News  Kita semua tahu Dubai salah 

satu kota di Uni Emirat Arab 

(UEA) yang sebagian besar 

masyarakatnya hidup 

makmur. Maka tak heran jika 

menjuluki Dubai sebagai 

tempat para miliarder 

tinggal. Dengan fakta Dubai 

menjadi tempat yang penuh 

kemewahan, biaya hidup di 

kota ini pun juga tidak sedikit. 

Namun, hal itu tidak menjadi 

masalah, sebab pendapatan 

yang diterima para pekerja di 

Dubai juga banyak. 

64. 09 

Februar

y 2022 

DPRD Jawa 

Tengah Susun 

Raperda 

Penyelenggara

an 

Ketenagakerjaa

n 

Neutral Koran Bernas  DPRD Provinsi Jawa Tengah 

(Jawa Tengah) sedang 

menyusun Rancangan 

Peraturan Daerah (Raperda) 

inisiatif tentang 

Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan. Ketua 

Komisi E DPRD Provinsi Jawa 

http://pelopor.id/2022/02/09/starbucks-pecat-sejumlah-pegawai-yang-ingin-bentuk-serikat-pekerja
http://pelopor.id/2022/02/09/starbucks-pecat-sejumlah-pegawai-yang-ingin-bentuk-serikat-pekerja
http://pelopor.id/2022/02/09/starbucks-pecat-sejumlah-pegawai-yang-ingin-bentuk-serikat-pekerja
http://pelopor.id/2022/02/09/starbucks-pecat-sejumlah-pegawai-yang-ingin-bentuk-serikat-pekerja
http://pelopor.id/2022/02/09/starbucks-pecat-sejumlah-pegawai-yang-ingin-bentuk-serikat-pekerja
http://international.sindonews.com/read/681369/43/berapa-gaji-tukang-sapu-di-dubai-jangan-kaget-jumlahnya-fantastis-1644397372
http://international.sindonews.com/read/681369/43/berapa-gaji-tukang-sapu-di-dubai-jangan-kaget-jumlahnya-fantastis-1644397372
http://international.sindonews.com/read/681369/43/berapa-gaji-tukang-sapu-di-dubai-jangan-kaget-jumlahnya-fantastis-1644397372
http://international.sindonews.com/read/681369/43/berapa-gaji-tukang-sapu-di-dubai-jangan-kaget-jumlahnya-fantastis-1644397372
http://international.sindonews.com/read/681369/43/berapa-gaji-tukang-sapu-di-dubai-jangan-kaget-jumlahnya-fantastis-1644397372
http://international.sindonews.com/read/681369/43/berapa-gaji-tukang-sapu-di-dubai-jangan-kaget-jumlahnya-fantastis-1644397372
http://www.koranbernas.id/dprd-jateng-susun-raperda-penyelenggaraan-ketenagakerjaan
http://www.koranbernas.id/dprd-jateng-susun-raperda-penyelenggaraan-ketenagakerjaan
http://www.koranbernas.id/dprd-jateng-susun-raperda-penyelenggaraan-ketenagakerjaan
http://www.koranbernas.id/dprd-jateng-susun-raperda-penyelenggaraan-ketenagakerjaan
http://www.koranbernas.id/dprd-jateng-susun-raperda-penyelenggaraan-ketenagakerjaan
http://www.koranbernas.id/dprd-jateng-susun-raperda-penyelenggaraan-ketenagakerjaan
http://www.koranbernas.id/dprd-jateng-susun-raperda-penyelenggaraan-ketenagakerjaan
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Tengah Abdul Hamid 

menjelaskan, Raperda 

tersebut sebagai tindak lanjut 

dan dukungan terhadap 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) yang 

mengeluarkan sembilan 

lompatan ketenagakerjaan 

sebagai terobosan untuk 

pemulihan ekonomi nasional. 

"Kemenaker mengapresiasi 

langkah DPRD Jawa Tengah 

yang telah menetapkan upah 

minimum berdasarkan PP No 

36/2021. Kemudian untuk 

permasalahan pengawasan 

ketenagakerjaan kami 

mengimbau diperlukan 

penambahan personel dan 

dukungan penuh dari 

anggota DPRD Jawa Tengah," 

kata Abdul Hamid di ruang 

kerjanya, Rabu (9/2/2022). 

65. 09 

Februar

y 2022 

The Fed: Inflasi 

AS Bisa Lebih 

Parah 

Negativ

e 

Cnn Indonesia  Gubernur The Fed San 

Fransisco Mary Daly 

memproyeksi inflasi AS bisa 

lebih parah bahkan sebelum 

bank sentral AS mengambil 

tindakan terhadap rantai 

pasok. Ia mendukung langkah 

The Fed yang akan 

menaikkan suku bunga dari 

level saat ini mendekati nol 

persen pada Maret 

mendatang. Kendati 

demikian, Daly 

memperingatkan The Fed 

untuk melakukan 

perhitungan tepat sebelum 

bertindak. Menurutnya, The 

Fed tidak bisa menjadi satu-

satunya pihak yang bisa 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209104442-92-756895/the-fed-inflasi-as-bisa-lebih-parah
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209104442-92-756895/the-fed-inflasi-as-bisa-lebih-parah
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209104442-92-756895/the-fed-inflasi-as-bisa-lebih-parah


 

67 

 

meredakan inflasi akibat 

gangguan pandemi. 

66. 09 

Februar

y 2022 

2 PMI Terlibat 

Kasus Video 

Asusila, KDEI 

Taipei Imbau 

Pelaku 

Menyerahkan 

Diri 

Negativ

e 

Okezone  KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan 

pelaku CY dan T yang 

melarikan diri dan 

mengimbau keduanya untuk 

segera menyerahkan diri 

kepada imigrasi setempat, 

demikian disampaikan KDEI 

Taipei melalui pernyataan 

resmi yang dirilis di akun 

Facebooknya pada Selasa 

(8/2/2022). Agen 

penempatan kedua warga 

negara Indonesia melaporkan 

kepada KDEI Taipei bahwa 

sejak 26 Januari 2022 CY 

sudah tidak masuk kerja dan 

T sudah tidak berada di 

rumah majikan. KDEI juga 

mengimbau kepada WNI 

lainnya di Taiwan yang 

mengetahui keberadaan 

kedua pelaku asusila tersebut 

dapat menginformasikannya 

kepada otoritas Taiwan atau 

KDEI Taipei. Kantor Dagang 

dan Ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei, Taiwan 

mengimbau dua pekerja 

migran Indonesia yang 

terlibat dalam kasus video 

asusila segera menyerahkan 

diri ke pihak berwenang. 

67. 09 

Februar

y 2022 

WNI Ilegal 

Sering 

Ditangkap Polis 

Malaysia, 

BP2MI 

Nunukan 

Lakukan Patroli 

Perbatasan 

Bersama 

Negativ

e 

Tribun News 

Kalteng 

Emir Faisal Seringnya kedapatan WNI 

ilegal masuk ke Negeri Jiran 

dan yang ditangkap Polis 

Malaysia, membuat BP2MI 

Nunukan lakukan patroli 

perbatasan bersama. 

Ternyata bohong, mereka 

masuk secara ilegal dan 

ketahuan oleh Polis 

http://news.okezone.com/read/2022/02/09/18/2544731/2-pmi-terlibat-kasus-video-asusila-kdei-taipei-imbau-pelaku-menyerahkan-diri
http://news.okezone.com/read/2022/02/09/18/2544731/2-pmi-terlibat-kasus-video-asusila-kdei-taipei-imbau-pelaku-menyerahkan-diri
http://news.okezone.com/read/2022/02/09/18/2544731/2-pmi-terlibat-kasus-video-asusila-kdei-taipei-imbau-pelaku-menyerahkan-diri
http://news.okezone.com/read/2022/02/09/18/2544731/2-pmi-terlibat-kasus-video-asusila-kdei-taipei-imbau-pelaku-menyerahkan-diri
http://news.okezone.com/read/2022/02/09/18/2544731/2-pmi-terlibat-kasus-video-asusila-kdei-taipei-imbau-pelaku-menyerahkan-diri
http://news.okezone.com/read/2022/02/09/18/2544731/2-pmi-terlibat-kasus-video-asusila-kdei-taipei-imbau-pelaku-menyerahkan-diri
http://news.okezone.com/read/2022/02/09/18/2544731/2-pmi-terlibat-kasus-video-asusila-kdei-taipei-imbau-pelaku-menyerahkan-diri
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/09/wni-ilegal-sering-ditangkap-polis-malaysia-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/09/wni-ilegal-sering-ditangkap-polis-malaysia-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/09/wni-ilegal-sering-ditangkap-polis-malaysia-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/09/wni-ilegal-sering-ditangkap-polis-malaysia-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/09/wni-ilegal-sering-ditangkap-polis-malaysia-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/09/wni-ilegal-sering-ditangkap-polis-malaysia-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/09/wni-ilegal-sering-ditangkap-polis-malaysia-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/09/wni-ilegal-sering-ditangkap-polis-malaysia-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/09/wni-ilegal-sering-ditangkap-polis-malaysia-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama
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Malaysia," imbuhnya. "Dalam 

sepekan ini ada beberapa kali 

WNI yang ditangkap karena 

ketahuan masuk Malaysia 

secara ilegal. Kepala Badan 

Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Nunukan, 

AKBP FJ Ginting, mengatakan 

upaya pencegahan masuknya 

WNI secara ilegal ke Malaysia 

sudah dilakukan pihaknya 

baik preemtif, preventif 

maupun represif terbatas. 

68. 09 

Februar

y 2022 

BPJAMSOSTEK 

Siap Jamin 

Pekerja 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Negativ

e 

Realita Anggoro Eko 

Cahyo 

Namun tidak perlu risau, 

karena terhitung mulai 1 

Februari 2022 klaim manfaat 

program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) dapat 

diajukan. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta 

eksisting BPJAMSOSTEK pada 

kategori pekerja Penerima 

Upah (PU) otomatis terdaftar 

dalam program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi 

Pemberi Kerja atau Badan 

Usaha (PKBU) dengan 

kategori skala Besar dan 

Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada 4 program 

BPJAMSOSTEK, yakni Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM), dan 

Jaminan Pensiun (JP), serta 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko 

Cahyo. - Jaminan sosial 

ketenagakerjaan merupakan 

http://realita.co/baca-7781-bpjamsostek-siap-jamin-pekerja-kehilangan-pekerjaan
http://realita.co/baca-7781-bpjamsostek-siap-jamin-pekerja-kehilangan-pekerjaan
http://realita.co/baca-7781-bpjamsostek-siap-jamin-pekerja-kehilangan-pekerjaan
http://realita.co/baca-7781-bpjamsostek-siap-jamin-pekerja-kehilangan-pekerjaan
http://realita.co/baca-7781-bpjamsostek-siap-jamin-pekerja-kehilangan-pekerjaan
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jaring pengaman yang 

didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena 

risiko sosial ekonomi akibat 

aktivitas kerjanya. 

69. 09 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

Anggarkan 

Rp11 Triliun 

untuk Program 

Kartu Prakerja 

2022, 

Perhatikan 

Cara Daftarnya 

Neutral Kompas Tv Airlangga 

Hartarto 

Pemerintah telah 

menganggarkan dana untuk 

program Kartu Prakerja tahun 

2022 sekitar Rp11 triliun di 

tahap awal. "Pemerintah 

berkomitmen dalam bentuk 

anggaran kepada program 

Kartu Prakerja. Hal itu 

disampaikan oleh Menteri 

Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto dalam webinar 

Evaluasi Kartu Prakerja, Rabu 

(9/2/2022). Airlangga 

menyebut, nantinya Kartu 

Prakerja memberikan 

pelatihan kepada para 

peserta, mulai dari 

peningkatan skill maupun re-

skilling. 

70. 09 

Februar

y 2022 

Ternyata Allah 

Tetap Akan 

Menerima 

Sholat yang 

Terburu-Buru 

dan Tidak 

Khusyuk, Ini 

Alasannya 

Menurut Gus 

Baha 

Negativ

e 

Portal Jember Gus Baha Dalam sebuah kajian ilmu, 

ada yang bertanya kepada 

Gus Baha terkait sholat yang 

tidak khusyuk. Lantas 

penanya itu meminta 

penjelasan Gus Baha, apakah 

sholat yang dilakukan dengan 

cara demikian dapat diterima 

oleh Allah. Menjawab 

pertanyaan tersebut Gus 

Baha menuturkan bahwa 

Allah SWT akan tetap 

menerima sholat yang 

dilakukan seorang hamba 

sekalipun itu tidak khusyuk. 

Berikut penjelasan Gus Baha 

seperti dilansir PortalJember. 

http://www.kompas.tv/article/259903/pemerintah-anggarkan-rp11-triliun-untuk-program-kartu-prakerja-2022-perhatikan-cara-daftarnya
http://www.kompas.tv/article/259903/pemerintah-anggarkan-rp11-triliun-untuk-program-kartu-prakerja-2022-perhatikan-cara-daftarnya
http://www.kompas.tv/article/259903/pemerintah-anggarkan-rp11-triliun-untuk-program-kartu-prakerja-2022-perhatikan-cara-daftarnya
http://www.kompas.tv/article/259903/pemerintah-anggarkan-rp11-triliun-untuk-program-kartu-prakerja-2022-perhatikan-cara-daftarnya
http://www.kompas.tv/article/259903/pemerintah-anggarkan-rp11-triliun-untuk-program-kartu-prakerja-2022-perhatikan-cara-daftarnya
http://www.kompas.tv/article/259903/pemerintah-anggarkan-rp11-triliun-untuk-program-kartu-prakerja-2022-perhatikan-cara-daftarnya
http://www.kompas.tv/article/259903/pemerintah-anggarkan-rp11-triliun-untuk-program-kartu-prakerja-2022-perhatikan-cara-daftarnya
http://www.kompas.tv/article/259903/pemerintah-anggarkan-rp11-triliun-untuk-program-kartu-prakerja-2022-perhatikan-cara-daftarnya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163691620/ternyata-allah-tetap-akan-menerima-sholat-yang-terburu-buru-dan-tidak-khusyuk-ini-alasannya-menurut-gus-baha
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163691620/ternyata-allah-tetap-akan-menerima-sholat-yang-terburu-buru-dan-tidak-khusyuk-ini-alasannya-menurut-gus-baha
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163691620/ternyata-allah-tetap-akan-menerima-sholat-yang-terburu-buru-dan-tidak-khusyuk-ini-alasannya-menurut-gus-baha
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163691620/ternyata-allah-tetap-akan-menerima-sholat-yang-terburu-buru-dan-tidak-khusyuk-ini-alasannya-menurut-gus-baha
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163691620/ternyata-allah-tetap-akan-menerima-sholat-yang-terburu-buru-dan-tidak-khusyuk-ini-alasannya-menurut-gus-baha
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163691620/ternyata-allah-tetap-akan-menerima-sholat-yang-terburu-buru-dan-tidak-khusyuk-ini-alasannya-menurut-gus-baha
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163691620/ternyata-allah-tetap-akan-menerima-sholat-yang-terburu-buru-dan-tidak-khusyuk-ini-alasannya-menurut-gus-baha
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163691620/ternyata-allah-tetap-akan-menerima-sholat-yang-terburu-buru-dan-tidak-khusyuk-ini-alasannya-menurut-gus-baha
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163691620/ternyata-allah-tetap-akan-menerima-sholat-yang-terburu-buru-dan-tidak-khusyuk-ini-alasannya-menurut-gus-baha
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163691620/ternyata-allah-tetap-akan-menerima-sholat-yang-terburu-buru-dan-tidak-khusyuk-ini-alasannya-menurut-gus-baha
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71. 09 

Februar

y 2022 

Mantan 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Sukses Usaha 

Selada 

Hidroponik 

Positive Kompas Tv  Seorang purna pekerja 

migran Indonesia, di 

Kabupaten Jember, Jawa 

Timur, sukses bercocok 

tanam sayuran di halaman 

rumahnya yang sempit, 

dengan sistem hidroponik. 

Sugiyati adalah purna pekerja 

migran Indonesia. Dengan 

usahanya tersebut, ia tak 

perlu lagi meninggalkan 

keluarganya, untuk bekerja 

ke luar negeri. Sugiyati, 

warga Dusun Gawok, Desa 

Dukuhdempok, Kecamatan 

Wuluhan, Kabupaten Jember, 

kini sibuk bercocok tanam 

sayuran jenis selada, dengan 

sistem hidroponik. 

72. 09 

Februar

y 2022 

Anggaran 

Prakerja 2022 

Susut dari Rp 

20 T Jadi Rp 11 

T 

Negativ

e 

Detik Sri Mulyani 

Indrawati,Airlang

ga Hartarto 

Pemerintah menyiapkan 

anggaran untuk program 

kartu Prakerja di tahun 2022 

sebesar Rp 11 triliun. Di 

tahun 2021, juga 21 triliun 

dan di tahun 2022 ini 

dianggarkan Rp 11 triliun," 

kata Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian 

Republik Indonesia, Airlangga 

Hartarto dalam acara Impact 

Evaluation of Kartu Prakerja 

as COVID-19 Recovery 

Program, Rabu (09/02/2022). 

Jadi kita tambahkan Rp 10 

triliun," kata Sri Mulyani saat 

rapat kerja (raker) bersama 

Komisi XI Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) tentang 

realisasi APBN tahun 2020 

termasuk realisasi PEN dan 

pelaksanaan APBN tahun 

2021 yang dilaksanakan 

secara virtual, Rabu 

(27/1/2022) lalu. Mundur 

sedikit di tahun 2021, 

http://www.kompas.tv/article/259927/mantan-pekerja-migran-indonesia-sukses-usaha-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/259927/mantan-pekerja-migran-indonesia-sukses-usaha-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/259927/mantan-pekerja-migran-indonesia-sukses-usaha-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/259927/mantan-pekerja-migran-indonesia-sukses-usaha-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/259927/mantan-pekerja-migran-indonesia-sukses-usaha-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/259927/mantan-pekerja-migran-indonesia-sukses-usaha-selada-hidroponik
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935240/anggaran-prakerja-2022-susut-dari-rp-20-t-jadi-rp-11-t
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935240/anggaran-prakerja-2022-susut-dari-rp-20-t-jadi-rp-11-t
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935240/anggaran-prakerja-2022-susut-dari-rp-20-t-jadi-rp-11-t
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935240/anggaran-prakerja-2022-susut-dari-rp-20-t-jadi-rp-11-t
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935240/anggaran-prakerja-2022-susut-dari-rp-20-t-jadi-rp-11-t
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Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati 

mengungkapkan, bahwa 

pemerintah menambah Rp 

10 triliun untuk anggaran 

program Kartu Prakerja. 

73. 09 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Sebut Kartu 

Prakerja 

Satukan 

Ekosistem 

Pasar 

Ketenagakerjaa

n 

Positive Vivanews Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto mengatakan, 

program Kartu Prakerja telah 

mengubah ekosistem digital 

pasar ketenagakerjaan di 

Indonesia yang berserakan. 

Airlangga menjabarkan, saat 

ini, penerima Kartu Prakerja 

sebanyak 11,4 juta orang 

yang berasal dari 514 

Kabupaten atau Kota. 

Adapun ia mengatakan, pada 

Program Kartu Prakerja 

tersebut didorong untuk 

ekosistem kemitraan yang 

bersifat digital. Dan Program 

Kartu Prakerja menciptakan 

pasar baru yaitu, pasar 

ekosistem pendidikan 

berbasis digital. 

74. 09 

Februar

y 2022 

Jalin 

Silaturahmi 

dan Tampung 

Aspirasi, 

Wabup Sergai 

Ajak Serikat 

Pekerja Ngopi 

Bareng - Oke 

Medan 

Positive Oke Medan Adlin Umar Yusri 

Tambunan 

Dalam kesempatan tersebut, 

sambil berbincang-bincang 

santai penuh keakraban dan 

minum kopi, Wabup Adlin 

Tambunan menyampaikan 

bahwa kegiatan Ngopi 

(ngobrol penuh inspirasi) ini 

membawa dampak positif 

antara Pemkab Sergai dengan 

para serikat buruh/pekerja 

guna menyatukan persepsi 

untuk kemajuan Kabupaten 

Sergai. "Pemkab Sergai 

menerima secara terbuka 

saran dan masukan dari para 

serikat pekerja untuk 

bersama-sama mewujudkan 

http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447896-airlangga-sebut-kartu-prakerja-satukan-ekosistem-pasar-ketenagakerjaan
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447896-airlangga-sebut-kartu-prakerja-satukan-ekosistem-pasar-ketenagakerjaan
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447896-airlangga-sebut-kartu-prakerja-satukan-ekosistem-pasar-ketenagakerjaan
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447896-airlangga-sebut-kartu-prakerja-satukan-ekosistem-pasar-ketenagakerjaan
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447896-airlangga-sebut-kartu-prakerja-satukan-ekosistem-pasar-ketenagakerjaan
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447896-airlangga-sebut-kartu-prakerja-satukan-ekosistem-pasar-ketenagakerjaan
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447896-airlangga-sebut-kartu-prakerja-satukan-ekosistem-pasar-ketenagakerjaan
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447896-airlangga-sebut-kartu-prakerja-satukan-ekosistem-pasar-ketenagakerjaan
http://okemedan.com/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://okemedan.com/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://okemedan.com/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://okemedan.com/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://okemedan.com/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://okemedan.com/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://okemedan.com/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://okemedan.com/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://okemedan.com/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
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Kabupaten Sergai yang Maju 

Terus; mandiri, sejahtera dan 

religius," kata Wabup Sergai 

yang hadir didampingi 

Asisten Ekbangsos, Drs Nasrul 

Azis Siregar, Kadis Nakerkop 

Drs Fajar Simbolon dan 

Sekretaris Satpol-PP, 

Nasaruddin Nasution, MM. 

Sebelumnya dari perwakilan 

serikat pekerja, AS Tanjung 

mengutarakan harapan 

terhadap Bupati Sergai H 

Darma Wijaya dan Wabup H 

Adlin Tambunan untuk lebih 

dekat dengan para serikat 

pekerja. Guna menjalin 

silaturahmi sekaligus 

menampung aspirasi, Wakil 

Bupati Serdangbedagai 

(Sergai) H. Adlin Umar Yusri 

Tambunan, ST, M.SP 

menggelar kegiatan Ngopi 

Bareng dengan para Serikat 

Buruh dan Pekerja di 

Kopitomi Cafe di Jalan 

Negara/Simp. 

75. 09 

Februar

y 2022 

BPJAMSOSTEK 

dan DPRD 

Bojonegoro 

optimalkan 

program 

jaminan sosial 

ketenagakerjaa

n 

Positive Antara Jatim  BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) bersama 

Komisi C DPRD Kabupaten 

Bojonegoro, Jawa Timur 

berupaya mengoptimalkan 

kepesertaan program 

jaminan sosial 

ketenagakerjaan, khususnya 

di wilayah Kabupaten 

Bojonegoro. Pejabat 

Pengganti Sementara Kepala 

BPJAMSOSTEK Bojonegoro 

Setyoningsih, Rabu, 

mengatakan upaya 

pengoptimalan tersebut 

dilakukan dengan menggelar 

kegiatan rapat optimalisasi 

kepesertaan program 

http://jatim.antaranews.com/berita/573777/bpjamsostek-dan-dprd-bojonegoro-optimalkan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://jatim.antaranews.com/berita/573777/bpjamsostek-dan-dprd-bojonegoro-optimalkan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://jatim.antaranews.com/berita/573777/bpjamsostek-dan-dprd-bojonegoro-optimalkan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://jatim.antaranews.com/berita/573777/bpjamsostek-dan-dprd-bojonegoro-optimalkan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://jatim.antaranews.com/berita/573777/bpjamsostek-dan-dprd-bojonegoro-optimalkan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://jatim.antaranews.com/berita/573777/bpjamsostek-dan-dprd-bojonegoro-optimalkan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://jatim.antaranews.com/berita/573777/bpjamsostek-dan-dprd-bojonegoro-optimalkan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://jatim.antaranews.com/berita/573777/bpjamsostek-dan-dprd-bojonegoro-optimalkan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan


 

73 

 

BPJAMSOSTEK bersama 

Komisi C DPRD setempat 

yang membawahi bidang 

kesejahteraan rakyat dan 

ketenagakerjaan. "Di 

Bojonegoro sendiri karena 

coverage baru 23 persen 

dibandingkan dengan data 

BPS tahun 2020, maka masih 

banyak yang harus 

dioptimalkan lagi dengan 

berbagai hal yang ada di 

pemerintah daerah. Selain itu 

sinergi dengan santunan 

uang duka jika warga 

Bojonegoro kurang mampu 

meninggal dunia mendapat 

Rp2,5 juta dari pemerintah 

kabupaten serta pekerja 

Bojonegoro yang menjadi 

peserta BPJAMSOSTEK 

dengan program manfaat 

jaminan kematian santunan 

sebesar Rp42 juta. 

76. 09 

Februar

y 2022 

Menindaklanju

ti Keputusan 

Gubernur, 

Pemerintah 

Kabupaten 

Tebo Keluarkan 

SE UMP - 

LINTAS 

SULAWESI 

Positive Lintas Sulawesi  Pemerintah Kabupaten Tebo, 

melalui Dinas Perindustrian 

Perdagangan dan Tenaga 

Kerja (Disperindagnaker) 

Kabupaten Tebo, 

mengeluarkan Surat Edaran 

(SE) Bupati Tebo Nomor : 

560/110/Disperindagnaker/2

022. SE ini dalam rangka 

menindak lanjuti Surat 

Keputusan Gubernur Jambi 

Nomor 

914/Kep.Gub/Disnakertrans-

3.3/2021, tentang Standar 

Upah Minimum Provinsi 

(UMP) Jambi tahun 2022. 

77. 09 

Februar

y 2022 

Beginilah Cara 

Kampus 

Melatih 

Ketrampilan 

Neutral Harian Aceh Erna Febriani Rangkaian kegiatanditutup 

lewat webinar dengan tema 

"Implementasi Program 

Merdeka Belajar Kampus 

http://lintassulawesi.com/menindaklanjuti-keputusan-gubernur-pemerintah-kabupaten-tebo-keluarkan-se-ump
http://lintassulawesi.com/menindaklanjuti-keputusan-gubernur-pemerintah-kabupaten-tebo-keluarkan-se-ump
http://lintassulawesi.com/menindaklanjuti-keputusan-gubernur-pemerintah-kabupaten-tebo-keluarkan-se-ump
http://lintassulawesi.com/menindaklanjuti-keputusan-gubernur-pemerintah-kabupaten-tebo-keluarkan-se-ump
http://lintassulawesi.com/menindaklanjuti-keputusan-gubernur-pemerintah-kabupaten-tebo-keluarkan-se-ump
http://lintassulawesi.com/menindaklanjuti-keputusan-gubernur-pemerintah-kabupaten-tebo-keluarkan-se-ump
http://lintassulawesi.com/menindaklanjuti-keputusan-gubernur-pemerintah-kabupaten-tebo-keluarkan-se-ump
http://lintassulawesi.com/menindaklanjuti-keputusan-gubernur-pemerintah-kabupaten-tebo-keluarkan-se-ump
http://lintassulawesi.com/menindaklanjuti-keputusan-gubernur-pemerintah-kabupaten-tebo-keluarkan-se-ump
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/beginilah-cara-kampus-melatih-ketrampilan-mahasiswa-pr-mengelola-krisis
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/beginilah-cara-kampus-melatih-ketrampilan-mahasiswa-pr-mengelola-krisis
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/beginilah-cara-kampus-melatih-ketrampilan-mahasiswa-pr-mengelola-krisis
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/beginilah-cara-kampus-melatih-ketrampilan-mahasiswa-pr-mengelola-krisis
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Mahasiswa PR 

Mengelola 

Krisis 

Merdeka: Kompetensi 

Lulusan Ilmu Komunikasi Di 

Era Digital" yang 

menghadirkan narasumber 

Wakil Ketua Aspikom 

Jabodetabek Dr. Aan Widodo, 

M.I.Kom, Ketua Umum 

Asosiasi Perusahaan Public 

Relations Indonesia (APPRI) 

Jojo S Nugroho, S.Sos, CCM, 

CPR dan Dosen FIKOM UEU 

sekaligus Tim Perumus SKKNI 

2021 Dr. Halomoan Harahap. 

Kemampuanyang dialami 

perusahaan merupakan salah 

satu keahlian yang wajib 

dimiliki seorang praktisi 

public relations (PR). 

Ketrampilan tersebut perlu 

disampaikan sejak dini ke 

mahasiswa khususnya yang 

menekuni bidangagar mereka 

memiliki pengetahuan awal 

yang memadai sebelum 

terjun sebagai praktisi. 

Ketrampilan tersebut 

tertuang dari lomba 

pembuatan proposal 

manajemen krisis dimana 

peserta harus melewatkan 

beberapa tahapan, yaitu 

babak kualifikasi, semifinal, 

hingga babak final. 

78. 09 

Februar

y 2022 

TKA di 

Indonesia 

Capai 88.271 

Orang, 

Sebagian Besar 

Kerja di Sektor 

Pertanian dan 

Maritim 

Neutral Sariagri Suhartono sariagri.id- Rabu, 9 Februari 

2022 | 17:55 WIB Editor: 

Dera Sariagri- Pada tahun 

2021, Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat 

jumlah tenaga kerja asing 

(TKA) di Indonesia sebanyak 

88.271 orang, di mana TKA 

paling banyak berasal dari 

negara Cina. Lebih lanjut 

dirinya berkelakar, 

sebenarnya jumlah TKA di 

http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/beginilah-cara-kampus-melatih-ketrampilan-mahasiswa-pr-mengelola-krisis
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/beginilah-cara-kampus-melatih-ketrampilan-mahasiswa-pr-mengelola-krisis
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/beginilah-cara-kampus-melatih-ketrampilan-mahasiswa-pr-mengelola-krisis
http://news.sariagri.id/88261/tka-di-indonesia-capai-88-271-orang-sebagian-besar-kerja-di-sektor-pertanian-dan-maritim
http://news.sariagri.id/88261/tka-di-indonesia-capai-88-271-orang-sebagian-besar-kerja-di-sektor-pertanian-dan-maritim
http://news.sariagri.id/88261/tka-di-indonesia-capai-88-271-orang-sebagian-besar-kerja-di-sektor-pertanian-dan-maritim
http://news.sariagri.id/88261/tka-di-indonesia-capai-88-271-orang-sebagian-besar-kerja-di-sektor-pertanian-dan-maritim
http://news.sariagri.id/88261/tka-di-indonesia-capai-88-271-orang-sebagian-besar-kerja-di-sektor-pertanian-dan-maritim
http://news.sariagri.id/88261/tka-di-indonesia-capai-88-271-orang-sebagian-besar-kerja-di-sektor-pertanian-dan-maritim
http://news.sariagri.id/88261/tka-di-indonesia-capai-88-271-orang-sebagian-besar-kerja-di-sektor-pertanian-dan-maritim
http://news.sariagri.id/88261/tka-di-indonesia-capai-88-271-orang-sebagian-besar-kerja-di-sektor-pertanian-dan-maritim
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Indonesia dari 2019 ke 2021 

mengalami penurunan. Data 

ada 2019 sebanyak 109. 546 

orang, 2020 sebanyak 93.761 

orang, sedangkan 2021 

sebanyak 88.271 orang. 

"Memang masih yang 

terbesar adalah dari Cina, 

kemudian dari Jepang dan 

Korea Selatan," ungkap Dirjen 

Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (Binapenta 

& PKK) Suhartono, dalam 

rapat Panja Pengawasan 

Penanganan Tenaga Kerja 

Asing bersama Komisi IX RI, 

(8/2). 

79. 09 

Februar

y 2022 

Bupati 

Kuningan 

Resmikan dan 

Buka Pelatihan 

Berbasis 

Kompetensi di 

UPTD BLK 

Disnakertrans 

Kab. Kuningan 

Tahun 2022 

Positive Bidik Nasional Ika Acep Purnama Hal ini disampaikan oleh 

Bupati Kuningan H. Acep 

Purnama, SH, MH. Pada saat 

meresmikan dan membuka 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi di UPTD BLK 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) 

Kabupaten Kuningan Tahun 

2022, Selasa (8/2/2022) yang 

bertempat di Aula UPTD BLK 

Disnakertrans. KUNINGAN- 

BIDIKNASIONAL. Com- 

Pelatihan kerja ini untuk 

meningkatkan keterampilan 

dan keahlian kepada para 

pencari kerja dan masyarakat 

khususnya di Kabupaten 

Kuningan. "Saya 

menyampaikan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada 

Balai Latihan Kerja atas 

kesungguhan dalam 

mendukung pembangunan 

nasional dan pembangunan 

daerah bidang 

ketenagakerjaan yang sejalan 

http://bidiknasional.com/2022/02/09/bupati-kuningan-resmikan-dan-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-di-uptd-blk-disnakertrans-kab-kuningan-tahun-2022
http://bidiknasional.com/2022/02/09/bupati-kuningan-resmikan-dan-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-di-uptd-blk-disnakertrans-kab-kuningan-tahun-2022
http://bidiknasional.com/2022/02/09/bupati-kuningan-resmikan-dan-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-di-uptd-blk-disnakertrans-kab-kuningan-tahun-2022
http://bidiknasional.com/2022/02/09/bupati-kuningan-resmikan-dan-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-di-uptd-blk-disnakertrans-kab-kuningan-tahun-2022
http://bidiknasional.com/2022/02/09/bupati-kuningan-resmikan-dan-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-di-uptd-blk-disnakertrans-kab-kuningan-tahun-2022
http://bidiknasional.com/2022/02/09/bupati-kuningan-resmikan-dan-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-di-uptd-blk-disnakertrans-kab-kuningan-tahun-2022
http://bidiknasional.com/2022/02/09/bupati-kuningan-resmikan-dan-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-di-uptd-blk-disnakertrans-kab-kuningan-tahun-2022
http://bidiknasional.com/2022/02/09/bupati-kuningan-resmikan-dan-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-di-uptd-blk-disnakertrans-kab-kuningan-tahun-2022
http://bidiknasional.com/2022/02/09/bupati-kuningan-resmikan-dan-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-di-uptd-blk-disnakertrans-kab-kuningan-tahun-2022
http://bidiknasional.com/2022/02/09/bupati-kuningan-resmikan-dan-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-di-uptd-blk-disnakertrans-kab-kuningan-tahun-2022
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dengan Misi Kabupaten 

Kuningan yakni mewujudkan 

manajemen layanan 

pendidikan dan kesehatan 

yang merata, adil, berkualitas 

dan berkelanjutan," ungkap 

Bupati Acep. 

80. 09 

Februar

y 2022 

Proyek Kereta 

Cepat Pakai 

Tukang Las dari 

China, Jerry: 

Mereka Pikir 

Bangsa Ini Tak 

Ada Tukang 

Las? 

Neutral Harian Aceh Pungky 

Sumadi,Jerry 

Massie 

Hal ini dapat sorotan Direktur 

Political and Public Policy 

Studies (P3S), Jerry Massie, 

yang memandang masifnya 

penyerapan TKA China dalam 

proyek-proyek infrastruktur 

di dalam negeri bertentangan 

dengan yang dibilang 

Presiden Joko Widodo. Bukan 

justru mengimpor TKA China 

yang pada akhirnya juga 

mengerjakan pekerjaan 

kasar. Kini mereka 

mengimpor tukang las dari 

China," demikian Jerry. Hal ini 

merupakan temuan 

Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Republik Indonesia/Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas) saat 

melakukan kunjungan kerja 

beberapa waktu lalu. 

81. 09 

Februar

y 2022 

Airlangga: 

Penerima 

Program Kartu 

Prakerja Capai 

11,4 Juta 

Orang 

Neutral Cnn Indonesia Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto melaporkan jumlah 

penerima program Kartu 

Prakerja hingga saat ini 

mencapai 11,4 juta orang. 

"Saat ini sudah ada 11,4 juta 

penerima program Kartu 

Prakerja," ungkapnya saat 

memberikan kata sambutan 

dalam acara 'Evaluasi 

Dampak Kartu Prakerja 

sebagai Program Pemulihan 

Covid-19', Rabu (9/2). Ia 

http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209171331-532-757138/airlangga-penerima-program-kartu-prakerja-capai-114-juta-orang
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209171331-532-757138/airlangga-penerima-program-kartu-prakerja-capai-114-juta-orang
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209171331-532-757138/airlangga-penerima-program-kartu-prakerja-capai-114-juta-orang
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209171331-532-757138/airlangga-penerima-program-kartu-prakerja-capai-114-juta-orang
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209171331-532-757138/airlangga-penerima-program-kartu-prakerja-capai-114-juta-orang
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209171331-532-757138/airlangga-penerima-program-kartu-prakerja-capai-114-juta-orang
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mengatakan penerima 

program semi bantuan sosial 

(bansos) sekaligus pelatihan 

itu memiliki beragam latar 

pendidikan mulai dari SD 

sampai sarjana, dari 

penyandang disabilitas 

hingga purna pekerja migran 

indonesia. Dengan 

pencapaian tersebut, 

menurut Airlangga, 

membuktikan program Kartu 

Prakerja bersifat inklusif atau 

bisa diakses oleh semua 

kalangan. 

82. 09 

Februar

y 2022 

Analisis 

Pengamat 

Ekonomi Untan 

Kebijakan 

Terbukanya 

Border 

Perbatasan 

oleh 

Pemerintah 

Malaysia 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Eddy Suratman Pengamat Ekonomi 

Universitas Tanjungpura 

(UNTAN), Prof Eddy 

Suratman, memberikan 

tanggapan, terkait dibukanya 

Border pada 1 Maret 2022 

oleh Pemerintah Malaysia, 

menurutnya sepanjang kedua 

negara ini bisa 

mengendalikan Omicron, 

dibukanya Border ini dapat 

membuka kembali pintu 

ekonomi antar kedua negara, 

khususnya di daerah 

perbatasan. Ia menambahkan 

masyarakat yang ada di 

perbatasan cukup merasakan 

dampak, karena di tutupnya 

Border, oleh Pemerintah 

Malaysia selama dua tahun, 

selama pandemi. "Ya bagus, 

sepanjang omicron bisa di 

kendalikan, dan Malaysia bisa 

mengendalikannya, pintu 

negara Indonesia disiplin 

untuk ketat pemeriksaan, 

begitu juga pintu penjagaan 

dari Malaysia. "Dampak 

untuk ekonomi tidak terlalu 

besar, karena untuk expor 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/analisis-pengamat-ekonomi-untan-kebijakan-terbukanya-border-perbatasan-oleh-pemerintah-malaysia
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/analisis-pengamat-ekonomi-untan-kebijakan-terbukanya-border-perbatasan-oleh-pemerintah-malaysia
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/analisis-pengamat-ekonomi-untan-kebijakan-terbukanya-border-perbatasan-oleh-pemerintah-malaysia
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/analisis-pengamat-ekonomi-untan-kebijakan-terbukanya-border-perbatasan-oleh-pemerintah-malaysia
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/analisis-pengamat-ekonomi-untan-kebijakan-terbukanya-border-perbatasan-oleh-pemerintah-malaysia
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/analisis-pengamat-ekonomi-untan-kebijakan-terbukanya-border-perbatasan-oleh-pemerintah-malaysia
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/analisis-pengamat-ekonomi-untan-kebijakan-terbukanya-border-perbatasan-oleh-pemerintah-malaysia
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/analisis-pengamat-ekonomi-untan-kebijakan-terbukanya-border-perbatasan-oleh-pemerintah-malaysia
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/analisis-pengamat-ekonomi-untan-kebijakan-terbukanya-border-perbatasan-oleh-pemerintah-malaysia
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/analisis-pengamat-ekonomi-untan-kebijakan-terbukanya-border-perbatasan-oleh-pemerintah-malaysia
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impor dari Indonesia ke 

Malaysiakan ada pintu-pintu 

lain. 

83. 09 

Februar

y 2022 

Proyek Kereta 

Cepat Pakai 

Tukang Las dari 

China, Jerry: 

Mereka Pikir 

Bangsa Ini Tak 

Ada Tukang 

Las? 

Neutral Extranews Pungky 

Sumadi,Jerry 

Massie 

JAKARTA, ExtraNews- 

Pengerjaan las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-

Bandung (KCJB) ternyata 

dilakukan oleh Tenaga Kerja 

Asing (TKA) dari China. Hal ini 

dapat sorotan Direktur 

Political and Public Policy 

Studies (P3S), Jerry Massie, 

yang memandang masifnya 

penyerapan TKA China dalam 

proyek-proyek infrastruktur 

di dalam negeri bertentangan 

dengan yang dibilang 

Presiden Joko Widodo. Bukan 

justru mengimpor TKA China 

yang pada akhirnya juga 

mengerjakan pekerjaan 

kasar. Kini mereka 

mengimpor tukang las dari 

China," demikian Jerry. 

84. 09 

Februar

y 2022 

Posisi Tukang 

Las Proyek 

Kereta Cepat 

Ditempati TKA 

China, Said 

Didu: Izinkan 

Saya Ketawa! 

Positive Fajar Indonesia Budi Karya 

Sumadi,Muhamm

ad Said Didu 

Pasalnya posisi tukang las 

proyek kereta api tersebut 

ditempati oleh para pekerja 

TKA China. Kendati demikian, 

akhirnya Pungky bisa 

memaklumi mengapa para 

pekerja TKA China tersebut 

bisa menempati posisi itu. 

Said Didu Bongkar 5 Tugas 

Buzzer yang Jarang Diketahui, 

Diantaranya Menjelekkan 

Islam-Twitter/@msaid_didu. 

JAKARTA, FIN.CO.ID- Deputi 

Bidang Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas 

Pungky Sumad, sempat 

mengaku terkejut dengan 

proyek kereta api cepat 

Jakarta-Bandung. 

http://extranews.id/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://extranews.id/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://extranews.id/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://extranews.id/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://extranews.id/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://extranews.id/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://extranews.id/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://extranews.id/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://fin.co.id/read/88395/Posisi-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ditempati-TKA-China-Said-Didu-Izinkan-Saya-Ketawa
http://fin.co.id/read/88395/Posisi-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ditempati-TKA-China-Said-Didu-Izinkan-Saya-Ketawa
http://fin.co.id/read/88395/Posisi-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ditempati-TKA-China-Said-Didu-Izinkan-Saya-Ketawa
http://fin.co.id/read/88395/Posisi-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ditempati-TKA-China-Said-Didu-Izinkan-Saya-Ketawa
http://fin.co.id/read/88395/Posisi-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ditempati-TKA-China-Said-Didu-Izinkan-Saya-Ketawa
http://fin.co.id/read/88395/Posisi-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ditempati-TKA-China-Said-Didu-Izinkan-Saya-Ketawa
http://fin.co.id/read/88395/Posisi-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ditempati-TKA-China-Said-Didu-Izinkan-Saya-Ketawa
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85. 09 

Februar

y 2022 

Bupati Lantik 

PAW BPD 

Pancana dan 

Serahkan 

Santunan 

Kematian 

Neutral Ajatappareng 

Online 

Suardi Saleh H. Suardi Saleh M.Si, melantik 

dan mengambil sumpah 

Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Pancana, Kecamatan 

Tanete Rilau, Kabupaten 

Barru, Pengganti Antar 

Waktu (PAW) di Baruga Desa 

Pancana Tanete Rilau, Rabu 

(9/2/2022). Anggota BPD 

yang dilantik dan diambil 

sumpahnya adalah 

Muhammad Basri yang 

menggantikan Jusman, 

perwakilan Dusun Pancana 

yang meninggal dunia 

beberapa pekan yang lalu. 

Bupati Barru H Suardi Saleh, 

didampingi Kepala BPJS 

ketenagakerjaan Pangkep 

Barru, H Sahid Wahid SH MH, 

Anggota DPRD Barru 

H.Syahrullah dan Sekretaris 

Daerah Barru Abustan, 

AB,M.Si. Adapun yang diberi 

santunan yaitu, ahli waris 

BPD Desa Pancana almarhum 

Jusman, Gusmiati, berupa 

santunan kematian Rp. 

Suardi Saleh juga 

mengucapkan selamat atas 

pelantikan anggota BPD 

Pancana yang baru, 

Muhammad Basri. 

86. 09 

Februar

y 2022 

Dua Pekerja 

Migran 

Indonesia di 

Taiwan Terlibat 

Video Asusila, 

Pelaku 

Menghilang 

Negativ

e 

Berita Tangerang  -Dua pekerja migran 

Indonesia di Taiwan diduga 

terlibat dalam pembuatan 

video asusila. Video tersebut 

tersebar di kalangan pekerja 

Indonesia di Taiwan. Kantor 

Dagang dan Ekonomi 

Indonesia (KDEI) di Taipei kini 

sedang mencari mereka. 

Perwakilan Pemerintah RI di 

Taipei tersebut, seperti 

http://ajatappareng.online/bupati-lantik-paw-bpd-pancana-dan-serahkan-santunan-kematian
http://ajatappareng.online/bupati-lantik-paw-bpd-pancana-dan-serahkan-santunan-kematian
http://ajatappareng.online/bupati-lantik-paw-bpd-pancana-dan-serahkan-santunan-kematian
http://ajatappareng.online/bupati-lantik-paw-bpd-pancana-dan-serahkan-santunan-kematian
http://ajatappareng.online/bupati-lantik-paw-bpd-pancana-dan-serahkan-santunan-kematian
http://ajatappareng.online/bupati-lantik-paw-bpd-pancana-dan-serahkan-santunan-kematian
http://tangerangnews.com/mancanegara/read/39681/Dua-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Taiwan-Terlibat-Video-Asusila-Pelaku-Menghilang
http://tangerangnews.com/mancanegara/read/39681/Dua-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Taiwan-Terlibat-Video-Asusila-Pelaku-Menghilang
http://tangerangnews.com/mancanegara/read/39681/Dua-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Taiwan-Terlibat-Video-Asusila-Pelaku-Menghilang
http://tangerangnews.com/mancanegara/read/39681/Dua-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Taiwan-Terlibat-Video-Asusila-Pelaku-Menghilang
http://tangerangnews.com/mancanegara/read/39681/Dua-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Taiwan-Terlibat-Video-Asusila-Pelaku-Menghilang
http://tangerangnews.com/mancanegara/read/39681/Dua-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Taiwan-Terlibat-Video-Asusila-Pelaku-Menghilang
http://tangerangnews.com/mancanegara/read/39681/Dua-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Taiwan-Terlibat-Video-Asusila-Pelaku-Menghilang
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dilansir dari Antara, Rabu 9 

Februari 2022, mengimbau 

dua pelaku yang terlibat 

dalam video asusila dari 

kalangan pekerja migran 

Indonesia di Taiwan segera 

menyerahkan diri. 

87. 09 

Februar

y 2022 

Tukang Las 

Proyek KCJB 

TKA China, 

Jerry: 

Memperjelas 

Pemerintah 

Cinta Produk 

Asing 

Positive Oposisi Cerdas Pungky 

Sumadi,Jerry 

Massie 

Pengerjaan las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-

Bandung (KCJB) ternyata 

dilakukan oleh Tenaga Kerja 

Asing (TKA) dari China. Hal ini 

dapat sorotan Direktur 

Political and Public Policy 

Studies (P3S), Jerry Massie, 

yang memandang masifnya 

penyerapan TKA China dalam 

proyek-proyek infrastruktur 

di dalam negeri bertentangan 

dengan yang dibilang 

Presiden Joko Widodo. Bukan 

justru mengimpor TKA China 

yang pada akhirnya juga 

mengerjakan pekerjaan 

kasar. Kini mereka 

mengimpor tukang las dari 

China," demikian Jerry. 

88. 09 

Februar

y 2022 

Gandeng 

Dinkes, 

BPJAMSOSTEK 

Tangerang 

Gelar Vaksinasi 

Booster untuk 

Ratusan 

Karyawan 

Neutral Liputan 6  Ratusan karyawan dari 

gabungan BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Tangerang Cikokol 

dan BPJS Kesehatan Kota 

Tangerang, divaksinasi 

booster Covid-19, yang 

bekerja sama dengan Dinas 

Kesehatan Kota Tangerang. 

Total, ada 220 karyawan 

BPJAMSOSTEK dan BPJS 

Kesehatan di wilayah Kota 

Tangerang yang langsung 

disuntik booster Covid-19 di 

BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Tangerang cikokol. 

http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-jerry.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-jerry.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-jerry.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-jerry.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-jerry.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-jerry.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-jerry.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-jerry.html
http://www.liputan6.com/news/read/4882404/gandeng-dinkes-bpjamsostek-tangerang-gelar-vaksinasi-booster-untuk-ratusan-karyawan
http://www.liputan6.com/news/read/4882404/gandeng-dinkes-bpjamsostek-tangerang-gelar-vaksinasi-booster-untuk-ratusan-karyawan
http://www.liputan6.com/news/read/4882404/gandeng-dinkes-bpjamsostek-tangerang-gelar-vaksinasi-booster-untuk-ratusan-karyawan
http://www.liputan6.com/news/read/4882404/gandeng-dinkes-bpjamsostek-tangerang-gelar-vaksinasi-booster-untuk-ratusan-karyawan
http://www.liputan6.com/news/read/4882404/gandeng-dinkes-bpjamsostek-tangerang-gelar-vaksinasi-booster-untuk-ratusan-karyawan
http://www.liputan6.com/news/read/4882404/gandeng-dinkes-bpjamsostek-tangerang-gelar-vaksinasi-booster-untuk-ratusan-karyawan
http://www.liputan6.com/news/read/4882404/gandeng-dinkes-bpjamsostek-tangerang-gelar-vaksinasi-booster-untuk-ratusan-karyawan
http://www.liputan6.com/news/read/4882404/gandeng-dinkes-bpjamsostek-tangerang-gelar-vaksinasi-booster-untuk-ratusan-karyawan
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89. 09 

Februar

y 2022 

BPJamsostek 

Siap Beri 

Layanan 

Manfaat 

Program 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan atau 

JKP - Kabar 

Rakyat 

Negativ

e 

Kabar 

Rakyat.website 

Anggoro Eko 

Cahyo 

Sementara terpisah, Kepala 

BPJamsostek Banyuwangi, 

Eneng Siti Hasanah 

menyatakan bahwasanya 

Program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) merupakan 

program bonus bagi 

perusahaan yang tertib 

administrasi dan tertib iuran. 

Namun tidak perlu risau, 

terhitung tanggal 1 Februari 

2022, klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) dapat 

diajukan. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta 

eksisting BPJAMSOSTEK pada 

kategori pekerja Penerima 

Upah (PU) otomatis terdaftar 

dalam program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi 

Pemberi Kerja atau Badan 

Usaha (PKBU) dengan 

kategori skala Besar dan 

Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, 

yakni 4 program 

BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. Program JKP ini 

layaknya oase di tengah 

padang gurun, yang hadir 

tepat di masa pandemi 

dimana banyak perusahaan 

atau badan usaha yang 

http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-022630810/bpjamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-atau-jkp
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-022630810/bpjamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-atau-jkp
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-022630810/bpjamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-atau-jkp
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-022630810/bpjamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-atau-jkp
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-022630810/bpjamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-atau-jkp
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-022630810/bpjamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-atau-jkp
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-022630810/bpjamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-atau-jkp
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-022630810/bpjamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-atau-jkp
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-022630810/bpjamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-atau-jkp
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-022630810/bpjamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-atau-jkp
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terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK. 

90. 09 

Februar

y 2022 

Tukang Las 

Proyek Kereta 

Cepat Impor 

dari China, 

Jerry: Mereka 

Pikir Bangsa Ini 

Tak Ada 

Tukang Las? 

Neutral Konfrotasi.co Pungky 

Sumadi,Jerry 

Massie 

Pengerjaan las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-

Bandung (KCJB) ternyata 

dilakukan oleh Tenaga Kerja 

Asing (TKA) dari China. Hal ini 

dapat sorotan Direktur 

Political and Public Policy 

Studies (P3S), Jerry Massie, 

yang memandang masifnya 

penyerapan TKA China dalam 

proyek-proyek infrastruktur 

di dalam negeri bertentangan 

dengan yang dibilang 

Presiden Joko Widodo. Bukan 

justru mengimpor TKA China 

yang pada akhirnya juga 

mengerjakan pekerjaan 

kasar. Kini mereka 

mengimpor tukang las dari 

China," demikian Jerry. 

91. 09 

Februar

y 2022 

Presiden Minta 

Dukungan Pers 

Dalam 

Transformasi 

Struktural 

Neutral Ini Balikpapan Joko Widodo Presiden Joko Widodo 

mengatakan, transformasi 

tersebut dibutuhkan untuk 

meningkatkan nilai tambah 

dan menciptakan 

kesempatan kerja yang luas. 

Presiden pun meminta 

dukungan para insan pers 

Indonesia. Presiden meyakini 

bahwa pers Indonesia 

merupakan lokomotif 

kemajuan bangsa yang dapat 

mendorong bangsa dan 

negara percaya diri dalam 

mewujudkan Indonesia maju. 

Presiden menjelaskan, 

transformasi besar dalam 

berbagai sektor terus 

dilakukan pemerintah. 

http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-proyek-kereta-cepat-impor.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-proyek-kereta-cepat-impor.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-proyek-kereta-cepat-impor.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-proyek-kereta-cepat-impor.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-proyek-kereta-cepat-impor.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-proyek-kereta-cepat-impor.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-proyek-kereta-cepat-impor.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-proyek-kereta-cepat-impor.html
http://www.inibalikpapan.com/presiden-minta-dukungan-pers-dalam-transformasi-struktural
http://www.inibalikpapan.com/presiden-minta-dukungan-pers-dalam-transformasi-struktural
http://www.inibalikpapan.com/presiden-minta-dukungan-pers-dalam-transformasi-struktural
http://www.inibalikpapan.com/presiden-minta-dukungan-pers-dalam-transformasi-struktural
http://www.inibalikpapan.com/presiden-minta-dukungan-pers-dalam-transformasi-struktural
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92. 09 

Februar

y 2022 

Pemkab Bungo 

Kembali Toreh 

Prestasi Raih 

Penghargaan 

dari Kemnaker 

RI 

Positive Narasi Jurnal  Dan Pemkab Bungo akan 

terus ikut berpartisipasi 

dalam mendorong dan 

mendukung mewujudkan 

Indonesia bebas pekerja 

anak," tambahnya Untuk di 

ketahui, penghargaan 

tersebut mengacu pada 

penilaian yang dilakukan oleh 

tim penilai dari Direktorat 

Pengawasan Norma kerja 

Perempuan dan Anak 

(PNKPA) Ditjen Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

dan K3 (PPK dan K3) dengan 

melakukan Uji Petik 

Pendataan dan Penilaian 

kepada Dinas yang 

membidangi Ketenagakerjaan 

di Kabupaten/Kota yang 

melaksanakan program 

pengurangan pekerja anak. 

Kembali prestasi diperoleh 

Pemerintah kabupaten 

Bungo, kali ini Bupati Bungo 

meraih penghargaan dari 

Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Republik Indonesia. 

Penghargaan tersebut 

diserahkan Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia melalui dinas yang 

membidangi Ketenagakerjaan 

Kabupaten Bungo. Dalam 

kesempatan tersebut, Bupati 

Bungo menyebutkan, bahwa 

Pemerintah Kabupaten 

Bungo terus meningkatkan 

perekonomian masyarakat 

terhadap bidang pertanian 

kelapa sawit. 

http://narasijurnal.com/2022/02/09/pemkab-bungo-kembali-toreh-prestasi-raih-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://narasijurnal.com/2022/02/09/pemkab-bungo-kembali-toreh-prestasi-raih-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://narasijurnal.com/2022/02/09/pemkab-bungo-kembali-toreh-prestasi-raih-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://narasijurnal.com/2022/02/09/pemkab-bungo-kembali-toreh-prestasi-raih-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://narasijurnal.com/2022/02/09/pemkab-bungo-kembali-toreh-prestasi-raih-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://narasijurnal.com/2022/02/09/pemkab-bungo-kembali-toreh-prestasi-raih-penghargaan-dari-kemnaker-ri
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93. 09 

Februar

y 2022 

Tahun 2022, 

Pemprov Bali 

Dapat Kuota 

Asuransi 

Nelayan 

Sebanyak 

2.300 

Neutral Rrinews Denpasar  Program asuransi bagi para 

nelayan yang digelontorkan 

oleh Pemerintah Pusat 

melalui Kementerian 

Kelautan dan Perikanan pada 

tahun 2022 dipangkas. 

Bahkan Provinsi Bali hanya 

mendapatkan kuota sebesar 

2.300 untuk para nelayan 

yang tersebar di 9 

Kabupaten/Kota di Pulau 

Dewata. Kepala Bidang 

Perikanan Tangkap, Dinas 

Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Bali I Ketut Purianta 

kepada RRI di Denpasar, Rabu 

(9/2/2022) mengatakan, 

pemangkasan kuota 

dilakukan karena terbatasnya 

anggaran dari pemerintah 

pusat untuk penanganan 

pandemic Covid-19. Ia 

menyebut, saat ini dari 46 

ribuan nelayan di seluruh Bali 

belum semua tercover 

asuransi, ditenggarai 

keterbatasan anggaran dari 

pemerintah. 

94. 09 

Februar

y 2022 

KCIC: 87 

Persen Tenaga 

Kerja Kereta 

Cepat Jakarta-

Bandung 

Pekerja Lokal 

Neutral Kompas  Corporate Secretary PT 

Kereta Cepat Indonesia China 

(KCIC) Rahadian Ratry 

memaparkan, saat ini 

terdapat 15.487 orang tenaga 

kerja di proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung. Untuk 

diketahui, Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung bakal 

beroperasi dengan jalur 

sepanjang 142 kilometer. 

Jalur Kereta Cepat Jakarta-

Bandung bakal terintegrasi 

dengan 4 stasiun dan 1 depo, 

terdiri dari Stasiun Halim, 

Karawang, Padalarang, 

hingga Tegalluar. Dari jumlah 

http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1353516/tahun-2022-pemprov-bali-dapat-kuota-asuransi-nelayan-sebanyak-2-300
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1353516/tahun-2022-pemprov-bali-dapat-kuota-asuransi-nelayan-sebanyak-2-300
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1353516/tahun-2022-pemprov-bali-dapat-kuota-asuransi-nelayan-sebanyak-2-300
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1353516/tahun-2022-pemprov-bali-dapat-kuota-asuransi-nelayan-sebanyak-2-300
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1353516/tahun-2022-pemprov-bali-dapat-kuota-asuransi-nelayan-sebanyak-2-300
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1353516/tahun-2022-pemprov-bali-dapat-kuota-asuransi-nelayan-sebanyak-2-300
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1353516/tahun-2022-pemprov-bali-dapat-kuota-asuransi-nelayan-sebanyak-2-300
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/19393221/kcic-87-persen-tenaga-kerja-kereta-cepat-jakarta-bandung-pekerja-lokal
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/19393221/kcic-87-persen-tenaga-kerja-kereta-cepat-jakarta-bandung-pekerja-lokal
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/19393221/kcic-87-persen-tenaga-kerja-kereta-cepat-jakarta-bandung-pekerja-lokal
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/19393221/kcic-87-persen-tenaga-kerja-kereta-cepat-jakarta-bandung-pekerja-lokal
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/19393221/kcic-87-persen-tenaga-kerja-kereta-cepat-jakarta-bandung-pekerja-lokal
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/19393221/kcic-87-persen-tenaga-kerja-kereta-cepat-jakarta-bandung-pekerja-lokal
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tersebut, sebanyak 87,02 

persen adalah tenaga kerja 

lokal sementara sisanya 

tenaga kerja asing. 

95. 09 

Februar

y 2022 

Jelang Hari 

Pekerja Rumah 

Tangga, Aktivis 

Perempuan 

Dorong RUU 

PRT Disahkan 

Positive Bisnis Indonesia  Melalui momentum Hari 

Pekerja Rumah Tangga (PRT) 

Nasional setiap 15 Februari, 

Aliansi Stop Pelecehan dan 

Kekerasan di Dunia Kerja 

yang terdiri dari beberapa 

organisasi perempuan 

mendorong pemerintah dan 

DPR mewujudkan UU PRT. 

Jumiyem, aktivis Serikat 

Pekerja Rumah Tangga (SPRT) 

Tunas Mulia mendorong agar 

PRT sebagai pekerja 

mendapat pengakuan dan 

pelindungan dari negara, 

termasuk dalam kebijakan 

peraturan perundangannya 

yang inklusif. Tahun 2004, 

JALA PRT dan beberapa 

organisasi pekerja 

perempuan sudah 

mengajukan RUU 

Perlindungan PRT ke DPR dan 

Pemerintah. RUU PPRT sudah 

berkali-kali menjadi bagian 

Prolegnas 4 kali periode DPR 

& Pemerintahan mulai dari 

2004-2009, 2009-2014, 2014-

2020 dan hingga 2020-2024 

ini. 

96. 09 

Februar

y 2022 

Direktur PMO: 

Penting 

kolaborasi 

dengan swasta 

untuk Kartu 

Prakerja 

Positive Antara Sulteng  Direktur Eksekutif 

Manajemen Pelaksana 

Program (PMO) Kartu 

Prakerja Denni P. Purbasari 

mengatakan kolaborasi 

antara pemerintah dan 

swasta menjadikan 

pelaksanaan Program Kartu 

Prakerja lebih cepat dalam 

menyediakan banyak 

http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/16/1498691/jelang-hari-pekerja-rumah-tangga-aktivis-perempuan-dorong-ruu-prt-disahkan
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/16/1498691/jelang-hari-pekerja-rumah-tangga-aktivis-perempuan-dorong-ruu-prt-disahkan
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/16/1498691/jelang-hari-pekerja-rumah-tangga-aktivis-perempuan-dorong-ruu-prt-disahkan
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/16/1498691/jelang-hari-pekerja-rumah-tangga-aktivis-perempuan-dorong-ruu-prt-disahkan
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/16/1498691/jelang-hari-pekerja-rumah-tangga-aktivis-perempuan-dorong-ruu-prt-disahkan
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/16/1498691/jelang-hari-pekerja-rumah-tangga-aktivis-perempuan-dorong-ruu-prt-disahkan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
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pelatihan untuk penerima 

manfaat. Dalam diskusi 

virtual tentang evaluasi 

dampak Kartu Prakerja 

sebagai program pemulihan 

COVID-19 di Jakarta, Rabu, 

Denni mengatakan skema 

public private partnership 

atau kemitraan pemerintah 

dan swasta diterapkan dalam 

program itu. Dengan 

berkolaborasi bersama 

banyak lembaga pelatihan, 

termasuk Balai Latihan Kerja 

(BLK), dapat memberikan 

kesempatan kepada para 

penerima manfaat untuk 

memilih sendiri pelatihan 

yang sesuai dengan 

kebutuhan. Dia menjelaskan 

bahwa pelatihan 

mendapatkan asesmen dari 

lembaga, seperti Universitas 

Indonesia dan Universitas 

Gadjah Mada untuk 

memeriksa kualitas pelatihan 

tersebut sebelum dapat 

masuk ekosistem Kartu 

Prakerja. 

97. 09 

Februar

y 2022 

Direktur PMO: 

Penting 

kolaborasi 

dengan swasta 

untuk Kartu 

Prakerja 

Positive Antara  Direktur Eksekutif 

Manajemen Pelaksana 

Program (PMO) Kartu 

Prakerja Denni P. Purbasari 

mengatakan kolaborasi 

antara pemerintah dan 

swasta menjadikan 

pelaksanaan Program Kartu 

Prakerja lebih cepat dalam 

menyediakan banyak 

pelatihan untuk penerima 

manfaat. Dalam diskusi 

virtual tentang evaluasi 

dampak Kartu Prakerja 

sebagai program pemulihan 

COVID-19 di Jakarta, Rabu, 

http://www.antaranews.com/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://www.antaranews.com/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://www.antaranews.com/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://www.antaranews.com/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://www.antaranews.com/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://www.antaranews.com/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
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Denni mengatakan skema 

public private partnership 

atau kemitraan pemerintah 

dan swasta diterapkan dalam 

program itu. Dengan 

berkolaborasi bersama 

banyak lembaga pelatihan, 

termasuk Balai Latihan Kerja 

(BLK), dapat memberikan 

kesempatan kepada para 

penerima manfaat untuk 

memilih sendiri pelatihan 

yang sesuai dengan 

kebutuhan. Dia menjelaskan 

bahwa pelatihan 

mendapatkan asesmen dari 

lembaga, seperti Universitas 

Indonesia dan Universitas 

Gadjah Mada untuk 

memeriksa kualitas pelatihan 

tersebut sebelum dapat 

masuk ekosistem Kartu 

Prakerja. 

98. 09 

Februar

y 2022 

Kemnaker 

Akselerasi BLK 

Komunitas Jadi 

Inkubator 

Bisnis 

Neutral Suara.com Ida Fauziyah Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemnaker 

) mengakselerasi BLK 

Komunitas sebagai inkubator 

bisnis. Ida mengatakan, 

Kemnaker telah mulai 

menerapkan peran inkubator 

bisnis ini di sejumlah BLK 

Komunitas. Dengan begitu, 

BLK Komunitas nantinya 

bukan hanya menjadi 

lembaga pelatihan, 

melainkan juga akan 

memberikan pembekalan 

tentang bisnis. "Sudah 

banyak contoh-contoh 

diawali dari BLK Komunitas 

berkembang menjadi unit 

usaha sendiri. 

http://www.suara.com/bisnis/2022/02/09/200829/kemnaker-akselerasi-blk-komunitas-jadi-inkubator-bisnis
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/09/200829/kemnaker-akselerasi-blk-komunitas-jadi-inkubator-bisnis
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/09/200829/kemnaker-akselerasi-blk-komunitas-jadi-inkubator-bisnis
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/09/200829/kemnaker-akselerasi-blk-komunitas-jadi-inkubator-bisnis
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/09/200829/kemnaker-akselerasi-blk-komunitas-jadi-inkubator-bisnis
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99. 09 

Februar

y 2022 

LPP ESDM 

Gelar RCC 

Asesor 

Kompetensi 

untuk 

Tingkatkan 

Mutu SDM 

Positive Kompas  Untuk mengimplementasikan 

hal tersebut, industri 

memerlukan asesor 

kompetensi (workplace 

assessors) untuk proses 

penilaian dan pelaksanaan uji 

kompetensi SDM. Dalam 

rangka penguatan 

kelembagaan, pemberdayaan 

Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP), serta menjamin 

terlaksananya penilaian yang 

kompeten dan kredibel, LSP 

Energi Sumber Daya Mineral 

(ESDM) menggelar kegiatan 

Recognition Current 

Competency (RCC) Asesor 

Kompetensi. RCC Asesor 

Kompetensi digelar pada 

Senin (7/2/2022) sampai 

Rabu (9/2/2022) di Gedung 

Diklat PPSDM Geominerba, 

Kota Bandung, Jawa Barat 

(Jawa Barat). Koordinator 

Perencanaan dan 

Standardisasi Pengembangan 

SDM R Yudi Pratama 

mengatakan, melalui RCC 

Asesor Kompetensi, peserta 

diharapkan mampu 

memahami kembali 

kebijakan sistem sertifikasi 

kompetensi serta 

merencanakan aktivitas dan 

proses asesmen. 

100

. 

09 

Februar

y 2022 

THR 2022 

Dipangkas, 

Ratusan Buruh 

Royal Coconut 

Gorontalo 

Mogok Kerja 

Negativ

e 

Kronologi  Ratusan buruh PT Royal 

Coconut Gorontalo 

melakukan aksi mogok kerja 

sebagai protes atas 

keputusan perusahaan 

tersebut yang menurunkan 

besaran Tunjangan Hari Raya 

(THR) dari jumlah Upah 

Minimum Pemerintah (UMP) 

di tahun 2022. Informasi yang 

http://biz.kompas.com/read/2022/02/09/201040828/lpp-esdm-gelar-rcc-asesor-kompetensi-untuk-tingkatkan-mutu-sdm
http://biz.kompas.com/read/2022/02/09/201040828/lpp-esdm-gelar-rcc-asesor-kompetensi-untuk-tingkatkan-mutu-sdm
http://biz.kompas.com/read/2022/02/09/201040828/lpp-esdm-gelar-rcc-asesor-kompetensi-untuk-tingkatkan-mutu-sdm
http://biz.kompas.com/read/2022/02/09/201040828/lpp-esdm-gelar-rcc-asesor-kompetensi-untuk-tingkatkan-mutu-sdm
http://biz.kompas.com/read/2022/02/09/201040828/lpp-esdm-gelar-rcc-asesor-kompetensi-untuk-tingkatkan-mutu-sdm
http://biz.kompas.com/read/2022/02/09/201040828/lpp-esdm-gelar-rcc-asesor-kompetensi-untuk-tingkatkan-mutu-sdm
http://biz.kompas.com/read/2022/02/09/201040828/lpp-esdm-gelar-rcc-asesor-kompetensi-untuk-tingkatkan-mutu-sdm
http://kronologi.id/2022/02/09/thr-2022-dipangkas-ratusan-buruh-royal-coconut-gorontalo-mogok-kerja
http://kronologi.id/2022/02/09/thr-2022-dipangkas-ratusan-buruh-royal-coconut-gorontalo-mogok-kerja
http://kronologi.id/2022/02/09/thr-2022-dipangkas-ratusan-buruh-royal-coconut-gorontalo-mogok-kerja
http://kronologi.id/2022/02/09/thr-2022-dipangkas-ratusan-buruh-royal-coconut-gorontalo-mogok-kerja
http://kronologi.id/2022/02/09/thr-2022-dipangkas-ratusan-buruh-royal-coconut-gorontalo-mogok-kerja
http://kronologi.id/2022/02/09/thr-2022-dipangkas-ratusan-buruh-royal-coconut-gorontalo-mogok-kerja
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diterima Kronologi.id, aksi 

mogok kerja yang dilakukan 

karyawan borongan dan 

karyawan harian PT Royal 

Coconut Gorontalo telah 

berlangsung sejak Jumat, 4 

Februari hingga saat ini. 

Sekretaris Serikat Buruh 

Federasi Serikat Pekerja 

Metal Indonesia Provinsi 

Gorontalo, Rawis Manoe, 

mengatakan, aksi tersebut 

akan terus dilakukan hingga 

permintaan buruh 

ditindaklanjuti oleh 

perusahaan. Aksi mogok 

kerja akan terus dilakukan 

hingga permintaan kami 

terealisasi," tegas Rawis saat 

ditemuli di Desa Ombulo 

kompleks pabrik tepung 

kelapa milik PT Royal Coconut 

Gorontalo, Rabu (9/2/2022). 

101

. 

09 

Februar

y 2022 

KADIN Banda 

Aceh 

Berkomitmen 

Wujudkan 

Percepatan 

Pemulihan 

Ekonomi 

Positive Waspada Aceh Mohammad Iqbal Lanjut Muhammad Iqbal, 

sebagai mitra strategis 

Pemerintah Kota Banda Aceh, 

KADIN Banda Aceh akan terus 

merealisasikan komitmennya 

untuk bekerja secara sinergis 

dan simultan, serta 

beriringan dengan instansi 

dan seluruh stakeholder yang 

ada. KADIN Banda Aceh, kata 

Iqbal, menawarkan beberapa 

gagasan yang dapat menjadi 

solusi bagi persoalan 

pengangguran. "Kita 

berharap agar kemitraan 

antara KADIN Banda Aceh 

dan Pemerintah Kota Banda 

Aceh dapat dituangkan ke 

dalam bentuk butir-butir 

yang bersifat formal dan 

mengikat agar segera 

terwujud percepatan 

http://waspadaaceh.com/kadin-banda-aceh-berkomitmen-wujudkan-percepatan-pemulihan-ekonomi
http://waspadaaceh.com/kadin-banda-aceh-berkomitmen-wujudkan-percepatan-pemulihan-ekonomi
http://waspadaaceh.com/kadin-banda-aceh-berkomitmen-wujudkan-percepatan-pemulihan-ekonomi
http://waspadaaceh.com/kadin-banda-aceh-berkomitmen-wujudkan-percepatan-pemulihan-ekonomi
http://waspadaaceh.com/kadin-banda-aceh-berkomitmen-wujudkan-percepatan-pemulihan-ekonomi
http://waspadaaceh.com/kadin-banda-aceh-berkomitmen-wujudkan-percepatan-pemulihan-ekonomi
http://waspadaaceh.com/kadin-banda-aceh-berkomitmen-wujudkan-percepatan-pemulihan-ekonomi
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pemulihan ekonomi di masa 

pandemi COVID-19," tutur 

Iqbal sebagaimana 

disampaikan Muzakir. Kata 

Iqbal, KADIN Banda Aceh juga 

bersilaturrahmi kepada Dinas 

Koperasi, UKM dan 

Perdagangan Kota Banda 

Aceh. 

102

. 

09 

Februar

y 2022 

Sebelum 

Pulang 

Kampung, 

Ratusan PMI 

Asal Jawa 

Tengah Jalani 

Karantina 

Neutral Pikiran Rakyat Sakina Rosellasari Pemprov Jawa Tengah 

pastikan kepulangan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal 

Jawa Tengah telah melalui 

skrining ketat, untuk 

memastikan terbebas dari 

virus Covid-19. Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah 

Sakina Rosellasari 

mengatakan, sebelum 

memasuki Jawa Tengah 

ratusan PMI telah melalui 

mekanisme karantina. 

"Pekerja migran asal Jawa 

Tengah masuk melalui dua 

embarkasi, yakni bandara 

Soekarno-Hatta dan Juanda 

Surabaya. Dengan kondisi ini, 

diharapkan kondisi kesehatan 

PMI prima sebelum 

memasuki wilayah Jawa 

Tengah. 

103

. 

09 

Februar

y 2022 

Direktur PMO: 

Penting 

kolaborasi 

dengan swasta 

untuk Kartu 

Prakerja 

Positive Antara Papua  Direktur Eksekutif 

Manajemen Pelaksana 

Program (PMO) Kartu 

Prakerja Denni P. Purbasari 

mengatakan kolaborasi 

antara pemerintah dan 

swasta menjadikan 

pelaksanaan Program Kartu 

Prakerja lebih cepat dalam 

menyediakan banyak 

pelatihan untuk penerima 

manfaat. Dalam diskusi 

virtual tentang evaluasi 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013695363/sebelum-pulang-kampung-ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013695363/sebelum-pulang-kampung-ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013695363/sebelum-pulang-kampung-ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013695363/sebelum-pulang-kampung-ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013695363/sebelum-pulang-kampung-ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013695363/sebelum-pulang-kampung-ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013695363/sebelum-pulang-kampung-ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
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dampak Kartu Prakerja 

sebagai program pemulihan 

COVID-19 di Jakarta, Rabu, 

Denni mengatakan skema 

public private partnership 

atau kemitraan pemerintah 

dan swasta diterapkan dalam 

program itu. Dengan 

berkolaborasi bersama 

banyak lembaga pelatihan, 

termasuk Balai Latihan Kerja 

(BLK), dapat memberikan 

kesempatan kepada para 

penerima manfaat untuk 

memilih sendiri pelatihan 

yang sesuai dengan 

kebutuhan. Dia menjelaskan 

bahwa pelatihan 

mendapatkan asesmen dari 

lembaga, seperti Universitas 

Indonesia dan Universitas 

Gadjah Mada untuk 

memeriksa kualitas pelatihan 

tersebut sebelum dapat 

masuk ekosistem Kartu 

Prakerja. 

104
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Direktur PMO: 

Penting 

kolaborasi 

dengan swasta 

untuk Kartu 

Prakerja 

Positive Antara Riau  Direktur Eksekutif 

Manajemen Pelaksana 

Program (PMO) Kartu 

Prakerja Denni P. Purbasari 

mengatakan kolaborasi 

antara pemerintah dan 

swasta menjadikan 

pelaksanaan Program Kartu 

Prakerja lebih cepat dalam 

menyediakan banyak 

pelatihan untuk penerima 

manfaat. Dalam diskusi 

virtual tentang evaluasi 

dampak Kartu Prakerja 

sebagai program pemulihan 

COVID-19 di Jakarta, Rabu, 

Denni mengatakan skema 

public private partnership 

atau kemitraan pemerintah 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja
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dan swasta diterapkan dalam 

program itu. Dengan 

berkolaborasi bersama 

banyak lembaga pelatihan, 

termasuk Balai Latihan Kerja 

(BLK), dapat memberikan 

kesempatan kepada para 

penerima manfaat untuk 

memilih sendiri pelatihan 

yang sesuai dengan 

kebutuhan. Dia menjelaskan 

bahwa pelatihan 

mendapatkan asesmen dari 

lembaga, seperti Universitas 

Indonesia dan Universitas 

Gadjah Mada untuk 

memeriksa kualitas pelatihan 

tersebut sebelum dapat 

masuk ekosistem Kartu 

Prakerja. 
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APINDO Ajukan 

5 Butir 

Gugatan 

Terhadap 

Gubernur DKI 

Jakarta 

Negativ

e 

Radarkotanews.co

m 

 Terhadap Gubernur DKI 

Jakarta, di PTUN Jalan A. 

Sentra Primer Baru Timur, 

Jakarta timur, Rabu 

(09/2/2022) Dalam sidang 

tersebut Apindo mengajukan 

5 butir gugatan yaitu : 

Mengabulkan gugatan para 

penggugat seluruhnya dan 

meminta majelis hakim 

membatalkan atau 

menyatakan tidak sah 

terhadap Surat Keputusan 

Gubernur Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor 1517 

Tahun 2021 tentang Upah 

Minimum Provinsi tahun 

2022 tanggal 16 Desember 

2021, Kepgub tersebut 

menetapkan kenaikan UMP 

DKI Jakarta sebesar 5,1%. 

Sidang gugatan Dewan 

Pimpinan Provinsi DKI Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(DPP APINDO) DKI Jakarta, 

http://www.radarkotanews.com/apindo-ajukan-5-butir-gugatan-terhadap-gubernur-dki-jakarta
http://www.radarkotanews.com/apindo-ajukan-5-butir-gugatan-terhadap-gubernur-dki-jakarta
http://www.radarkotanews.com/apindo-ajukan-5-butir-gugatan-terhadap-gubernur-dki-jakarta
http://www.radarkotanews.com/apindo-ajukan-5-butir-gugatan-terhadap-gubernur-dki-jakarta
http://www.radarkotanews.com/apindo-ajukan-5-butir-gugatan-terhadap-gubernur-dki-jakarta
http://www.radarkotanews.com/apindo-ajukan-5-butir-gugatan-terhadap-gubernur-dki-jakarta
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PT. Edico Utama, PT. Century 

Textile Industri Tbk. Selain 

itu, Apindo juga meminta 

majelis hakim menyatakan 

Keputusan Gubernur Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 1395 Tahun 2021 

tentang Upah Minimum 

Provinsi tahun 2022 tanggal 

19 November 2021 berlaku 

dan mengikat. Kepgub 

tersebut menetapkan UMP 

DKI Jakarta naik 0,85%. 
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Konsulat 

Tawau fasilitasi 

anak pekerja 

migran sekolah 

di Indonesia 

Positive Antara  Konsulat Republik Indonesia 

Tawau memfasilitasi 

keberangkatan alumni 

Community Learning Center 

(CLC) dan Sekolah Indonesia 

Kota Kinabalu (SIKK) anak-

anak Pekerja Migran 

Indonesia untuk melanjutkan 

sekolah di Indonesia melalui 

Program Repatriasi 

Pendidikan Tawau, Rabu 

(9/2). Bertempat di 

Pelabuhan Internasional 

Tawau-Sabah pukul 09.00 

waktu setempat, Konsul RI 

Tawau, Heni Hamidah, 

beserta jajaran Konsulat RI 

Tawau melepas 

keberangkatan sebanyak 161 

alumni yang akan 

melanjutkan sekolah di 

sekolah-sekolah mitra di 

provinsi Kalimantan Utara, 

Kalimantan Selatan dan 

Sulawesi Selatan. Peserta 

program repatriasi TA 2021 

yang diberangkatkan melalui 

Pelabuhan Internasional 

Tawau ini terdiri dari 63 

peserta laki-laki dan 98 

peserta perempuan. Program 

repatriasi ini merupakan 

http://www.antaranews.com/berita/2694417/konsulat-tawau-fasilitasi-anak-pekerja-migran-sekolah-di-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/2694417/konsulat-tawau-fasilitasi-anak-pekerja-migran-sekolah-di-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/2694417/konsulat-tawau-fasilitasi-anak-pekerja-migran-sekolah-di-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/2694417/konsulat-tawau-fasilitasi-anak-pekerja-migran-sekolah-di-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/2694417/konsulat-tawau-fasilitasi-anak-pekerja-migran-sekolah-di-indonesia
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kegiatan tahunan hasil 

kerjasama pihak Kemdikbud 

RI dengan Perwakilan RI (KRI 

Tawau dan KJRI Kota 

Kinabalu), Sekolah Indonesia 

Kota Kinabalu (SIKK) beserta 

Yayasan Sabah Bridge (SB) 

sebagai inisiator. 
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Nasib Tenaga 

Kerja di Masa 

Pandemi 

Neutral Teras Lampung Margo 

Yuwono,Ida 

Fauziyah 

Pandemi Covid-19 yang 

terjadi diawal tahun 2020 

hingga saat ini sudah 

minginjak tahun ketiga, tentu 

berdampak sangat besar 

terhadap perekonomian 

dunia khususnya di 

Indonesia. Jika melihat 

permasalahan tersebut maka 

solusi yang bisa dilakukan 

agar pengangguran tidak 

meningkat pesat adalah : 

Pertama, mengoptimalkan 

kartu Pra-Kerja bagi 

masayarakat yang terkena 

PHK, di mana program ini 

dapat menjadi basis untuk 

membenahi data 

pengangguran sehingga 

dapat dijadikan sebagai basis 

data pengangguran yang real 

time dan up to date, sehingga 

dapat dijadikan sebagai basis 

kebijakan-kebijakan di bidang 

ketenaga kerjaan. Tidak bisa 

dipungkiri segala sektor 

ekonomi terkena dampak 

akibat dari pandemi covid-19 

tersebut. Melemahnya 

konsumsi rumah tangga 

berdampak pada lesunya 

daya saing ekonomi, yang 

menyebabkan tingkat 

pengangguran di Indonesia 

akan semakin meningkat. 

http://www.teraslampung.com/nasib-tenaga-kerja-di-masa-pandemi
http://www.teraslampung.com/nasib-tenaga-kerja-di-masa-pandemi
http://www.teraslampung.com/nasib-tenaga-kerja-di-masa-pandemi
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PT Timah 

Tahun Ini, 

Targetkan Zero 

Fatality dan 

Zero Cidera 

Berat 

Negativ

e 

Media Indonesia  PT.Timah Tbk, tahun ini 

menargetkan Zero Fatality 

dan Zero Cidera Berat dalam 

penerapan budaya K3. 

"Tahun ini untuk K3, PT 

Timah punya target untuk 

mempertahankan Zero 

Fatality dan dengan 

tambahan Zero cedera 

berat," katanya. Tekad itu 

disampaikan dalam rangka 

memeringati Bulan K3 

Nasional, saat Apel Akbar K3 

Tahun 2022 di Kawasan Unit 

Metalurgi, Muntok, Bangka 

Barat, Rabu (9/2). Direktur 

Operasi dan Produksi PT 

Timah Tbk Alwi Akbat 

membacakan sambutan 

Menteri Ketenaga kerjaan 

Republik Indonesia, Ida 

Fauziah yang menekankan 

tentang pentingnya 

implementasi K3 guna 

mendukung perlindungan 

tenaga kerja. 
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Ribuan Pekerja 

Gelper Tidak 

Miliki BPJS , 

Ketua DPD 

Topan-AD Buka 

Suara 

Neutral Potret Kepri Rudi Sakyakirti Ketua DPD Kota Batam 

Lembaga NGO-Topan AD 

(Non Goverment 

Organizationtim-Tim 

Observasi Pengguna Aset 

Negara dan Anggaran 

Daerah), Tabunar N buka 

suara terkait temuan 

banyaknya jumlah pekerja 

perusahaan di Kota Batam 

yang tidak terdaftar sebagai 

peserta BPJS 

Ketenagakerjaan maupun 

BPJS Kesehatan. Salah satu 

yang tersorot adalah 

gelanggang permainan 

(gelper) New Game Zone 

(NGZ) atau yang biasa disebut 

Wukong memiliki karyawan 

http://mediaindonesia.com/ekonomi/470364/pt-timah-tahun-ini-targetkan-zero-fatality-dan-zero-cidera-berat
http://mediaindonesia.com/ekonomi/470364/pt-timah-tahun-ini-targetkan-zero-fatality-dan-zero-cidera-berat
http://mediaindonesia.com/ekonomi/470364/pt-timah-tahun-ini-targetkan-zero-fatality-dan-zero-cidera-berat
http://mediaindonesia.com/ekonomi/470364/pt-timah-tahun-ini-targetkan-zero-fatality-dan-zero-cidera-berat
http://mediaindonesia.com/ekonomi/470364/pt-timah-tahun-ini-targetkan-zero-fatality-dan-zero-cidera-berat
http://mediaindonesia.com/ekonomi/470364/pt-timah-tahun-ini-targetkan-zero-fatality-dan-zero-cidera-berat
http://potretkepri.com/ribuan-pekerja-gelper-tidak-miliki-bpjs-ketua-dpd-topan-ad-buka-suara
http://potretkepri.com/ribuan-pekerja-gelper-tidak-miliki-bpjs-ketua-dpd-topan-ad-buka-suara
http://potretkepri.com/ribuan-pekerja-gelper-tidak-miliki-bpjs-ketua-dpd-topan-ad-buka-suara
http://potretkepri.com/ribuan-pekerja-gelper-tidak-miliki-bpjs-ketua-dpd-topan-ad-buka-suara
http://potretkepri.com/ribuan-pekerja-gelper-tidak-miliki-bpjs-ketua-dpd-topan-ad-buka-suara
http://potretkepri.com/ribuan-pekerja-gelper-tidak-miliki-bpjs-ketua-dpd-topan-ad-buka-suara
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dengan jumlah ratusan 

orang, namun perusahaan 

yang bergerak dibidang 

gelanggang permainan 

(gelper) ini tidak mengikut 

sertakan pekerjanya sebagai 

peserta BPJS sehingga hal ini 

dianggap bertentangan 

dengan UU No 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional dan UU No 24 

Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan 

Sosial. Secara hitungan kasar, 

pekerja ditempat gelper 

Wukong ini menerima upah 

sebesar Rp3.750.000; dalam 

sebulan itu artinya pekerja ini 

seharusnya wajib BPJS. " 

kami tidak mempunyai BPJS 

kesehatan maupun 

ketegakerjaan,yang ada 

hanya dikasi uang kerajinan 

Rp. 
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Menteri 

Ketenagakerjaa

n: K3 salah 

satu kunci atasi 

COVID-19 

Positive Antara Kaltim Hadi Mulyadi,Ida 

Fauziyah 

Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengatakan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) adalah salah satu 

kunci mengatasi pandemi 

COVID-19, khususnya di 

tempat kerja. Hal itu 

disampaikan Menteri 

Ketenagakerjaan dalam 

sambutannya pada 

peringatan bulan K3 tahun 

2022 yang dibacakan Wakil 

Gubernur Kalimantan 

Timur,Hadi Mulyadi saat apel 

bulan K3 di Samarinda, Rabu. 

Ia mengatakan berdasarkan 

data BPJS Ketenagakerjaan, 

terdapat 182 ribu kasus 

kecelakaan kerja di tahun 

2019. Pada tahun 2020 

http://kaltim.antaranews.com/berita/143301/menteri-ketenagakerjaan-k3-salah-satu-kunci-atasi-covid-19
http://kaltim.antaranews.com/berita/143301/menteri-ketenagakerjaan-k3-salah-satu-kunci-atasi-covid-19
http://kaltim.antaranews.com/berita/143301/menteri-ketenagakerjaan-k3-salah-satu-kunci-atasi-covid-19
http://kaltim.antaranews.com/berita/143301/menteri-ketenagakerjaan-k3-salah-satu-kunci-atasi-covid-19
http://kaltim.antaranews.com/berita/143301/menteri-ketenagakerjaan-k3-salah-satu-kunci-atasi-covid-19


 

97 

 

terdapat 225 ribu kasus 

kecelakaan kerja. 
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Masalah BPJS 

Buruh 

Pelabuhan 

Manado 

Selesai, 

Kambey: 

Anggota 

Mendukung 

dan Siap 

Didaftarkan 

Positive Manado Today  Mari bersama-sama kita 

fokus bekerja untuk 

mensejahterakan buruh 

pelabuhan Manado,"pungkas 

Hartati Kambey yang baru 

satu tahun menjabat sebagai 

Ketua Koperasi TKBM 

Manado. Kisruh terkait belum 

terdaftarnya ratusan buruh 

Pelabuhan Manado sebagai 

peserta BPJS 

Ketenagakerjaan akhirnya 

tuntas. Hal itu terungkap 

dalam rapat koordinasi 

bersama Koperasi Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

Manado, Dinas Perhubungan 

Sulawesi Utara, Dinas 

Koperasi Sulawesi Utara, 

KSOP Kelas III Manado, 

Pelindo, BPJS 

Ketenagakerjaan, Asosiasi 

Perusahaan Bongkar Muat 

Indonesia (APBMI) dan 

perwakilan buruh bongkar 

muat di Pelabuhan Manado, 

Rabu (9/2/2022). Ketua 

Koperasi TKBM Manado 

Hartati Kambey mengatakan, 

rapat tersebut telah 

membahas tuntas 

permasalahan BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Zero Fatality 

dan Zero 

Cidera Berat, 

Target 

Penerapan 

Budaya K3 PT 

Timah di Tahun 

2022 

Negativ

e 

Antara Babel Alwin Albar,Ida 

Fauziyah 

Alwin Albar dalam 

kesempatan ini, turut 

menyampaikan PT Timah Tbk 

tahun 2022 menargetkan 

untuk kembali 

mempertahankan zero 

fatality dan menambah 

target zero cidera berat. 

Sebagaimana diketahui, PT 

http://www.manadotoday.co.id/manado/masalah-bpjs-buruh-pelabuhan-manado-selesai-kambey-anggota-mendukung-dan-siap-didaftarkan
http://www.manadotoday.co.id/manado/masalah-bpjs-buruh-pelabuhan-manado-selesai-kambey-anggota-mendukung-dan-siap-didaftarkan
http://www.manadotoday.co.id/manado/masalah-bpjs-buruh-pelabuhan-manado-selesai-kambey-anggota-mendukung-dan-siap-didaftarkan
http://www.manadotoday.co.id/manado/masalah-bpjs-buruh-pelabuhan-manado-selesai-kambey-anggota-mendukung-dan-siap-didaftarkan
http://www.manadotoday.co.id/manado/masalah-bpjs-buruh-pelabuhan-manado-selesai-kambey-anggota-mendukung-dan-siap-didaftarkan
http://www.manadotoday.co.id/manado/masalah-bpjs-buruh-pelabuhan-manado-selesai-kambey-anggota-mendukung-dan-siap-didaftarkan
http://www.manadotoday.co.id/manado/masalah-bpjs-buruh-pelabuhan-manado-selesai-kambey-anggota-mendukung-dan-siap-didaftarkan
http://www.manadotoday.co.id/manado/masalah-bpjs-buruh-pelabuhan-manado-selesai-kambey-anggota-mendukung-dan-siap-didaftarkan
http://www.manadotoday.co.id/manado/masalah-bpjs-buruh-pelabuhan-manado-selesai-kambey-anggota-mendukung-dan-siap-didaftarkan
http://www.manadotoday.co.id/manado/masalah-bpjs-buruh-pelabuhan-manado-selesai-kambey-anggota-mendukung-dan-siap-didaftarkan
http://babel.antaranews.com/berita/255721/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022
http://babel.antaranews.com/berita/255721/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022
http://babel.antaranews.com/berita/255721/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022
http://babel.antaranews.com/berita/255721/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022
http://babel.antaranews.com/berita/255721/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022
http://babel.antaranews.com/berita/255721/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022
http://babel.antaranews.com/berita/255721/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022
http://babel.antaranews.com/berita/255721/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022


 

98 

 

Timah Tbk tahun 2021 

berhasil mencatatkan zero 

fatality. "Tahun ini untuk K3, 

PT Timah punya target untuk 

mempertahankan Zero 

Fatality dan dengan 

tambahan Zero cedera 

berat," katanya. Dalam 

rangka memeringati Bulan K3 

Nasional, PT Timah Tbk 

menggelar Apel Akbar K3 

Tahun 2022 yang 

dilaksanakan di Kawasan Unit 

Metalurgi, Muntok, Bangka 

Barat, Rabu /> Apel yang 

dipimpin oleh Direktur 

Operasi dan Produksi PT 

Timah Tbk Alwin Albar yang 

diikuti karyawan PT Timah 

Tbk dan stakeholder ini 

mengusung tema 'Penerapan 

Budaya K3 pada setiap 

kegiatan usaha guna 

mendukung perlindungan 

tenaga kerja di Era 

Digitalisasi'. 

113

. 

09 

Februar

y 2022 

Dubes RI 

Ancam 

Penjarakan 

Majikan yang 

Tak Bayar Gaji 

PRT 7,5 Tahun 

di Malaysia 

Neutral Suara.com  Duta Besar RI untuk Malaysia 

mengancam akan 

melaporkan majikan YT (60), 

pekerja rumah tangga (PRT) 

asal Indonesia yang belum 

dibayar gajinya selama 7,5 

tahun, ke polisi. Kepada 

Dubes Hermono yang 

menemuinya di KBRI Kuala 

Lumpur, YT menjelaskan 

bahwa ia masuk Malaysia 

atas ajakan saudaranya untuk 

bekerja dengan iming-iming 

gaji yang menggiurkan. 

Menurutnya, majikan YT 

adalah seorang pegawai bank 

swasta ternama di Malaysia 

dan selama bekerja YT tidak 

pernah menerima gaji dan 

http://sumbar.suara.com/read/2022/02/09/211752/dubes-ri-ancam-penjarakan-majikan-yang-tak-bayar-gaji-prt-75-tahun-di-malaysia
http://sumbar.suara.com/read/2022/02/09/211752/dubes-ri-ancam-penjarakan-majikan-yang-tak-bayar-gaji-prt-75-tahun-di-malaysia
http://sumbar.suara.com/read/2022/02/09/211752/dubes-ri-ancam-penjarakan-majikan-yang-tak-bayar-gaji-prt-75-tahun-di-malaysia
http://sumbar.suara.com/read/2022/02/09/211752/dubes-ri-ancam-penjarakan-majikan-yang-tak-bayar-gaji-prt-75-tahun-di-malaysia
http://sumbar.suara.com/read/2022/02/09/211752/dubes-ri-ancam-penjarakan-majikan-yang-tak-bayar-gaji-prt-75-tahun-di-malaysia
http://sumbar.suara.com/read/2022/02/09/211752/dubes-ri-ancam-penjarakan-majikan-yang-tak-bayar-gaji-prt-75-tahun-di-malaysia
http://sumbar.suara.com/read/2022/02/09/211752/dubes-ri-ancam-penjarakan-majikan-yang-tak-bayar-gaji-prt-75-tahun-di-malaysia
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tidak diperbolehkan 

memegang telepon. Dubes 

Hermono menegaskan bahwa 

kasus yang dialami YT, yaitu 

majikan menolak membayar 

gaji dengan alasan tidak ada 

kontrak kerja, cukup banyak 

terjadi, khususnya pekerja 

rumah tangga. 
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Pengawasan 

Keselamatan 

kerja Harus Di 

tingkatkan Dan 

Di Kedepan kan 

Neutral Liputanjambi.com  Kementerian 

Ketenagakerjaan mengangkat 

tema 'Penerapan Budaya K3 

Pada Setiap Kegiatan Usaha 

Guna Mendukung 

Perlindungan Tenaga Kerja di 

Era Digitalisasi', sebagai tema 

pokok Bulan K3 Nasional 

Tahun 2022. Dr.H.Al 

Haris,S.Sos, M.H, 

menekankan, kepada setiap 

perusahan untuk 

meningkatkan pengawasan 

keselamatan kerja para 

karyawan. Hal tersebut 

ditekankan Al Haris saat 

menjadi inspektur upacara 

pada Apel Bulan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) 

Tingkat Provinsi Jambi Tahun 

2022, yang berlangsung di 

Pelabuhan Talang DUku 

Kecamatan Taman Rajo 

Kabupaten Muaro Jambi, 

Kamis (19/01/2022). "Setiap 

perusahaan harus benar 

benar memperhatikan 

keselamatan kerja para 

karyawannya dengan cara 

meningkatkan pengawasan. 
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Kasus Video 

Asusila di 

Taiwan, 2 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Negativ

e 

Suara.com  Kasus video asusila yang 

melibatkan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Taiwan 

mendapat perhatian serius 

Kantor Dagang dan Ekonomi 

http://www.liputanjambi.com/pengawasan-keselamatan-kerja-harus-di-tingkatkan-dan-di-kedepan-kan
http://www.liputanjambi.com/pengawasan-keselamatan-kerja-harus-di-tingkatkan-dan-di-kedepan-kan
http://www.liputanjambi.com/pengawasan-keselamatan-kerja-harus-di-tingkatkan-dan-di-kedepan-kan
http://www.liputanjambi.com/pengawasan-keselamatan-kerja-harus-di-tingkatkan-dan-di-kedepan-kan
http://www.liputanjambi.com/pengawasan-keselamatan-kerja-harus-di-tingkatkan-dan-di-kedepan-kan
http://riau.suara.com/read/2022/02/09/214519/kasus-video-asusila-di-taiwan-2-pekerja-migran-indonesia-diminta-serahkan-diri
http://riau.suara.com/read/2022/02/09/214519/kasus-video-asusila-di-taiwan-2-pekerja-migran-indonesia-diminta-serahkan-diri
http://riau.suara.com/read/2022/02/09/214519/kasus-video-asusila-di-taiwan-2-pekerja-migran-indonesia-diminta-serahkan-diri
http://riau.suara.com/read/2022/02/09/214519/kasus-video-asusila-di-taiwan-2-pekerja-migran-indonesia-diminta-serahkan-diri
http://riau.suara.com/read/2022/02/09/214519/kasus-video-asusila-di-taiwan-2-pekerja-migran-indonesia-diminta-serahkan-diri
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Diminta 

Serahkan Diri 

Indonesia (KDEI). Perwakilan 

Pemerintah RI di Taipei 

tersebut selanjutnya akan 

berkoordinasi dengan 

otoritas Taiwan untuk 

menyelesaikan persoalan itu. 

Pihak KDEI kecewa karena 

sikap CY dan T tidak sesuai 

dengan janjinya yang akan 

pulang ke Indonesia setelah 

video asusila mereka berdua 

tersebar luas di kalangan PMI 

di Taiwan. Agen penempatan 

kedua warga negara 

Indonesia melaporkan 

kepada KDEI Taipei bahwa 

sejak 26 Januari 2022 CY 

sudah tidak masuk kerja dan 

T sudah tidak berada di 

rumah majikan. 
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Komisi IX DPR 

Bentuk Panja 

Pengawas TKA 

Neutral Medcom.id Pungky Sumadi Komisi IX DPR membentuk 

Panitia Kerja (Panja) Tenaga 

Kerja Asing (TKA). "Negara 

wajib mengedepankan 

kepentingan warganya 

supaya tingkat pengangguran 

dan kemiskinan yang masih 

tinggi tidak terus semakin 

melebar," kata anggota 

Komisi IX DPR Putih Sari 

melalui keterangan tertulis, 

Rabu, 9 Februari 2022. Panja 

juga akan menyoroti proses 

transfer pengetahuan dan 

teknologi sebagai syarat 

wajib penempatan TKA. Hal 

itu dilakukan untuk 

mengawasi implementasi 

TKA agar tak mengancam 

jaminan kerja bagi 

masyarakat Indonesia. 
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Target K3 PT 

Timah 2022: 

"Zero Fatality" 

Negativ

e 

Kompas Alwin Albar,Ida 

Fauziyah 

Anggota holding tambang 

MIND.ID, PT Timah Tbk, 

optimistis bisa 

http://riau.suara.com/read/2022/02/09/214519/kasus-video-asusila-di-taiwan-2-pekerja-migran-indonesia-diminta-serahkan-diri
http://riau.suara.com/read/2022/02/09/214519/kasus-video-asusila-di-taiwan-2-pekerja-migran-indonesia-diminta-serahkan-diri
http://www.medcom.id/nasional/politik/GNGAjrlk-komisi-ix-dpr-bentuk-panja-pengawas-tka
http://www.medcom.id/nasional/politik/GNGAjrlk-komisi-ix-dpr-bentuk-panja-pengawas-tka
http://www.medcom.id/nasional/politik/GNGAjrlk-komisi-ix-dpr-bentuk-panja-pengawas-tka
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/220000426/target-k3-pt-timah-2022--zero-fatality-dan-zero-cidera-berat
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/220000426/target-k3-pt-timah-2022--zero-fatality-dan-zero-cidera-berat
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/220000426/target-k3-pt-timah-2022--zero-fatality-dan-zero-cidera-berat
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dan "Zero" 

Cidera Berat 

memertahankan predikat 

zero fatality di lingkungan 

kerja selama 2022. "Tahun ini 

untuk Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), PT 

Timah punya target untuk 

mempertahankan Zero 

Fatality dan dengan 

tambahan zero cidera berat," 

kata Direktur Operasi dan 

Produksi PT Timah Alwin 

Albar saat apel siaga di 

kawasan Unit Metalurgi, 

Muntok, Rabu (9/2/2022). 

Anggota holding tambang 

MIND.ID, PT Timah Tbk, 

optimistis bisa 

memertahankan predikat 

zero fatality di lingkungan 

kerja selama 2022. "Tahun ini 

untuk Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), PT 

Timah punya target untuk 

mempertahankan Zero 

Fatality dan dengan 

tambahan zero cidera berat," 

kata Direktur Operasi dan 

Produksi PT Timah Alwin 

Albar saat apel siaga di 

kawasan Unit Metalurgi, 

Muntok, Rabu (9/2/2022). 
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Kabar Baru! 

Kejagung Akan 

Hentikan Kasus 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n 

Positive Bisnis Indonesia  Penyidik Kejaksaan Agung 

(Kejagung) bakal 

menghentikan penyidikan 

perkara dugaan tindak pidana 

korupsi BPJS Ketenagakerjaan 

(TK). Sekadar informasi, kasus 

BPJS Ketenagakerjaan sempat 

ramai dibicarakan pada tahun 

lalu. Selain itu penyidik 

Kejagung juga telah 

memeriksa saksi baik dari 

manajemen BPJS 

Ketenagakerjaan maupun 

pihak sekuritas dan manager 

http://money.kompas.com/read/2022/02/09/220000426/target-k3-pt-timah-2022--zero-fatality-dan-zero-cidera-berat
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/220000426/target-k3-pt-timah-2022--zero-fatality-dan-zero-cidera-berat
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/16/1498745/kabar-baru-kejagung-akan-hentikan-kasus-bpjs-ketenagakerjaan
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/16/1498745/kabar-baru-kejagung-akan-hentikan-kasus-bpjs-ketenagakerjaan
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/16/1498745/kabar-baru-kejagung-akan-hentikan-kasus-bpjs-ketenagakerjaan
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/16/1498745/kabar-baru-kejagung-akan-hentikan-kasus-bpjs-ketenagakerjaan
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/16/1498745/kabar-baru-kejagung-akan-hentikan-kasus-bpjs-ketenagakerjaan
http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/16/1498745/kabar-baru-kejagung-akan-hentikan-kasus-bpjs-ketenagakerjaan
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investasi. Direktur Penyidikan 

Jaksa Agung Muda bidang 

Pidana Khusus Kejagung, 

Supardi mengatakan bahwa 

tim penyidik Kejagung masih 

belum dapat menemukan 

kerugian negara dalam 

perkara tindak pidana korupsi 

BPJS TK itu. 
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Jerry Massie: 

Penyingkiran 

Tenaga Kerja 

Indonesia 

Sudah Lama 

Terjadi Sejak 

Jokowi 

Berkuasa - 

Galamedia 

News 

Neutral Galamedia Joko 

Widodo,Jerry 

Massie 

Jerry berpandangan, 

masifnya TKA China dalam 

proyek-proyek infrastruktur 

di Indonesia bertentangan 

dengan pernyataan Presiden 

Joko Widodo (Jokowi). Sejauh 

pengetahuan Jerry, Jokowi 

ingin menyerap sebanyak-

banyaknya tenaga kerja 

dalam proyek maupun 

investasi di Indonesia. 

Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Republik Indonesia/Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas) 

membeberkan ternyata 

pengerjaan las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta 

Bandung ( KCJB ) dilakukan 

oleh pihak China. Temuan 

tersebut pun mendapatkan 

sorotan dari Direktur Political 

and Public Policy Studies 

(P3S), Jerry Massie. 
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Proyek Kereta 

Cepat Pakai 

Tukang Las dari 

China, Jerry: 

Mereka Pikir 

Bangsa Ini Tak 

Ada Tukang 

Las? 

Neutral Repelita Pungky 

Sumadi,Jerry 

Massie 

Pengerjaan las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-

Bandung (KCJB) ternyata 

dilakukan oleh Tenaga Kerja 

Asing (TKA) dari China. Hal ini 

dapat sorotan Direktur 

Political and Public Policy 

Studies (P3S), Jerry Massie, 

yang memandang masifnya 

penyerapan TKA China dalam 

http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353695612/jerry-massie-penyingkiran-tenaga-kerja-indonesia-sudah-lama-terjadi-sejak-jokowi-berkuasa
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353695612/jerry-massie-penyingkiran-tenaga-kerja-indonesia-sudah-lama-terjadi-sejak-jokowi-berkuasa
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353695612/jerry-massie-penyingkiran-tenaga-kerja-indonesia-sudah-lama-terjadi-sejak-jokowi-berkuasa
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353695612/jerry-massie-penyingkiran-tenaga-kerja-indonesia-sudah-lama-terjadi-sejak-jokowi-berkuasa
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353695612/jerry-massie-penyingkiran-tenaga-kerja-indonesia-sudah-lama-terjadi-sejak-jokowi-berkuasa
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353695612/jerry-massie-penyingkiran-tenaga-kerja-indonesia-sudah-lama-terjadi-sejak-jokowi-berkuasa
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353695612/jerry-massie-penyingkiran-tenaga-kerja-indonesia-sudah-lama-terjadi-sejak-jokowi-berkuasa
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353695612/jerry-massie-penyingkiran-tenaga-kerja-indonesia-sudah-lama-terjadi-sejak-jokowi-berkuasa
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353695612/jerry-massie-penyingkiran-tenaga-kerja-indonesia-sudah-lama-terjadi-sejak-jokowi-berkuasa
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353695612/jerry-massie-penyingkiran-tenaga-kerja-indonesia-sudah-lama-terjadi-sejak-jokowi-berkuasa
http://www.repelita.com/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.repelita.com/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.repelita.com/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.repelita.com/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.repelita.com/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.repelita.com/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.repelita.com/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
http://www.repelita.com/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las
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proyek-proyek infrastruktur 

di dalam negeri bertentangan 

dengan yang dibilang 

Presiden Joko Widodo. Bukan 

justru mengimpor TKA China 

yang pada akhirnya juga 

mengerjakan pekerjaan 

kasar. Kini mereka 

mengimpor tukang las dari 

China," demikian Jerry. 
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Tukang Las 

Proyek KCJB 

TKA China, 

Pengamat: 

Memperjelas 

Pemerintah 

Cinta Produk 

Asing 

Positive Potret24.com Pungky 

Sumadi,Jerry 

Massie 

Pengerjaan las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-

Bandung (KCJB) ternyata 

dilakukan oleh Tenaga Kerja 

Asing (TKA) dari China. Hal ini 

dapat sorotan Direktur 

Political and Public Policy 

Studies (P3S), Jerry Massie, 

yang memandang masifnya 

penyerapan TKA China dalam 

proyek-proyek infrastruktur 

di dalam negeri bertentangan 

dengan yang dibilang 

Presiden Joko Widodo. Bukan 

justru mengimpor TKA China 

yang pada akhirnya juga 

mengerjakan pekerjaan 

kasar. Kini mereka 

mengimpor tukang las dari 

China," imbuh Jerry. 
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Zero Fatality 

dan Zero 

Cidera Berat, 

Target 

Penerapan 

Budaya K3 PT 

Timah di Tahun 

2022 

Negativ

e 

Rakyat Pos Alwin Albar,Ida 

Fauziyah 

Alwin Albar dalam 

kesempatan ini, turut 

menyampaikan PT Timah Tbk 

tahun 2022 menargetkan 

untuk kembali 

mempertahankan zero 

fatality dan menambah 

target zero cidera berat. 

Sebagaimana diketahui, PT 

Timah Tbk tahun 2021 

berhasil mencatatkan zero 

fatality. "Tahun ini untuk K3, 

PT Timah punya target untuk 

mempertahankan Zero 

http://potret24.com/artikel/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://potret24.com/artikel/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://potret24.com/artikel/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://potret24.com/artikel/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://potret24.com/artikel/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://potret24.com/artikel/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://potret24.com/artikel/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://potret24.com/artikel/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing
http://www.rakyatpos.com/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022.html
http://www.rakyatpos.com/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022.html
http://www.rakyatpos.com/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022.html
http://www.rakyatpos.com/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022.html
http://www.rakyatpos.com/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022.html
http://www.rakyatpos.com/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022.html
http://www.rakyatpos.com/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022.html
http://www.rakyatpos.com/zero-fatality-dan-zero-cidera-berat-target-penerapan-budaya-k3-pt-timah-di-tahun-2022.html
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Fatality dan dengan 

tambahan Zero cedera 

berat," katanya. PT Timah 

Tbk menggelar Apel Akbar K3 

Tahun 2022 yang 

dilaksanakan di Kawasan Unit 

Metalurgi, Muntok, Bangka 

Barat, Rabu (9/2/2022). 
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Sambil Ngopi, 

Wabup Adlin 

Serap Aspirasi 

Serikat Pekerja 

Sergai - Deteksi 

Positive Deteksi.co Adlin Umar Yusri 

Tambunan 

Seperti yang dilakukan Wakil 

Bupati Adlin Umar Yusri 

Tambunan bersama Serikat 

Pekerja Buruh Serdang 

Bedagai, Rabu (9/2/2022). 

Sambil ngopi, bertempat di 

Kopitomi Cafe, Desa Firdaus 

Kecamatan Sei Rampah, Adlin 

didampingi Fajar Simbolon 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi, dan Usaha Mikro 

(Disnakerkop-UM), Asisten 2 

Nasrul Azis, Sekretaris Satpol 

PP Nazaruddin, menampung 

serangkum aspirasi dari 

sejumlah buruh yang 

tergabung dalam berbagai 

serikat pekerja. Adlin juga tak 

menampik jika Serikat 

Pekerja terus mengajaknya 

berdiskusi yang membuahkan 

gagasan untuk pembangunan 

Serdang Bedagai ke 

depannya.(Bd24). 

DETEKSI.co- Sergai, 

Menyerap aspirasi tidak 

hanya dilakukan dalam 

lingkup formal, namun juga 

bisa dilangsungkan dalam 

suasana santai. 
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BP2MI 

Tawarkan Dua 

Skema 

Penempatan 

PMI kepada 

Hungaria 

Neutral Investor Daily Lilla Karsay,Benny 

Rhamdani 

- Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

menawarkan dua skema 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ke negara 

http://deteksi.co/sambil-ngopi-wabup-adlin-serap-aspirasi-serikat-pekerja-sergai
http://deteksi.co/sambil-ngopi-wabup-adlin-serap-aspirasi-serikat-pekerja-sergai
http://deteksi.co/sambil-ngopi-wabup-adlin-serap-aspirasi-serikat-pekerja-sergai
http://deteksi.co/sambil-ngopi-wabup-adlin-serap-aspirasi-serikat-pekerja-sergai
http://deteksi.co/sambil-ngopi-wabup-adlin-serap-aspirasi-serikat-pekerja-sergai
http://investor.id/national/282027/bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi-kepada-hungaria
http://investor.id/national/282027/bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi-kepada-hungaria
http://investor.id/national/282027/bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi-kepada-hungaria
http://investor.id/national/282027/bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi-kepada-hungaria
http://investor.id/national/282027/bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi-kepada-hungaria
http://investor.id/national/282027/bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi-kepada-hungaria
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Hungaria. "Dengan besarnya 

peluang kerja di Hungaria 

kami menawarkan yaitu kalau 

selama ini penempatan 

bekerja di Hungaria melalui 

Private to Private (P to P) 

maka dua skema yang kami 

tawarkan adalah Government 

to Government (G to G) dan 

Government to Private (G to 

P)," ujar Benny. Hal itu ia 

sampaikan saat menerima 

kunjungan dari Duta Besar 

(Dubes) Negara Hungaria 

untuk Indonesia, HE Ms. Lilla 

Karsay, di kantor BP2MI, 

Selasa (8/2/2022), dikutip 

dari keterangan tertulis yang 

diterima Investor Daily. "Jika 

setuju atas nama pemerintah 

Hungaria untuk skema G to G 

dan G to P, kami akan 

membicarakannya dengan 

kementerian yang memiliki 

wewenang untuk itu dan 

mungkin nanti akan ada 

penandatanganan MoU 

antara Indonesia dengan 

Hungaria," ucapnya. 
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Partai Buruh: 

Kami 

Menuntut 

Gubernur Jawa 

Tengah Adil 

dan Humanis 

Selesaikan 

Masalah Desa 

Wadas 

Positive Kompas Said Iqbal Dengan kejadian ini, Partai 

Buruh kata dia, menuntut 

pertanggungjawaban dari 

Gubernur Jawa Tengah, 

Ganjar Pranowo untuk 

mengatasi peristiwa tersebut. 

"Kami menuntut Gubernur 

Jawa Tengah mengambil 

sikap yang adil dan humanis 

dalam menyelesaikan 

masalah Desa Wadas dengan 

menitikberatkan aspirasi 

warga Desa Wadas," kata dia 

melalui keterangan tertulis, 

Rabu (9/2/2022). Ketua 

Umum Partai Buruh Said 

http://money.kompas.com/read/2022/02/09/224116026/partai-buruh-kami-menuntut-gubernur-jateng-adil-dan-humanis-selesaikan-masalah
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/224116026/partai-buruh-kami-menuntut-gubernur-jateng-adil-dan-humanis-selesaikan-masalah
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/224116026/partai-buruh-kami-menuntut-gubernur-jateng-adil-dan-humanis-selesaikan-masalah
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/224116026/partai-buruh-kami-menuntut-gubernur-jateng-adil-dan-humanis-selesaikan-masalah
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/224116026/partai-buruh-kami-menuntut-gubernur-jateng-adil-dan-humanis-selesaikan-masalah
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/224116026/partai-buruh-kami-menuntut-gubernur-jateng-adil-dan-humanis-selesaikan-masalah
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/224116026/partai-buruh-kami-menuntut-gubernur-jateng-adil-dan-humanis-selesaikan-masalah
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/224116026/partai-buruh-kami-menuntut-gubernur-jateng-adil-dan-humanis-selesaikan-masalah
http://money.kompas.com/read/2022/02/09/224116026/partai-buruh-kami-menuntut-gubernur-jateng-adil-dan-humanis-selesaikan-masalah
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Iqbal mengecam tindakan 

kekerasan yang terjadi 

terhadap buruh tani di Desa 

Wadas, Kecamatan Bener, 

Kabupaten Purworejo, Jawa 

Tengah. Said yang juga Ketua 

Umum Konfederasi Serikat 

Pekerja Indonesia (KSPI) ini 

mengungkapkan, peristiwa di 

Desa Wadas menggambarkan 

aspirasi kaum tani atas 

pelestarian lingkungan dan 

keberlanjutan mata 

pencaharian mereka sebagai 

petani. 

126

. 

09 

Februar

y 2022 

Jalin 

Silaturahmi 

dan Tampung 

Aspirasi, 

Wabup Sergai 

Ajak Serikat 

Pekerja Ngopi 

Bareng 

Positive Serdang Bedagai Adlin Umar Yusri 

Tambunan 

Dalam kesempatan tersebut, 

sambil berbincang-bincang 

santai penuh keakraban dan 

minum kopi, Wabup Adlin 

Tambunan menyampaikan 

bahwa kegiatan Ngopi 

(ngobrol penuh inspirasi) ini 

membawa dampak positif 

antara Pemkab Sergai dengan 

para serikat buruh/pekerja 

guna menyatukan persepsi 

untuk kemajuan Kabupaten 

Sergai. Dalam hal ini, Pemkab 

Sergai menerima secara 

terbuka saran dan masukan 

dari para serikat pekerja 

untuk bersama-sama 

mewujudkan Kabupaten 

Sergai yang Maju Terus; 

mandiri, sejahtera dan 

religius, kata Wabup Sergai 

yang hadir didampingi 

Asisten Ekbangsos, Drs Nasrul 

Azis Siregar, Kadis Nakerkop 

Drs Fajar Simbolon dan 

Sekretaris Satpol-PP, 

Nasaruddin Nasution, MM. 

Sebelumnya dari perwakilan 

serikat pekerja, AS Tanjung 

mengutarakan harapan 

http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://mediacenter.serdangbedagaikab.go.id/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
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terhadap Bupati Sergai H 

Darma Wijaya dan Wabup H 

Adlin Tambunan untuk lebih 

dekat dengan para serikat 

pekerja. Sei Rampah,. 

127

. 

09 

Februar

y 2022 

148 Siswa Anak 

PMI di Sabah 

Malaysia, Akan 

Bersekolah di 

Indonesia Tiba 

di Nunukan. - 

Media Suara 

Mabes 

Neutral Media Suara 

Mabes 

 Sebanyak 148 Siswa anak 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) yang bekerja di Wilayah 

Sabah Malaysia tiba 

Pelabuhan Tunon Taka 

Nunukan, Rabu (09/02) 

sekitar pukul 16.30 Wita 

dengan menumpang 

KM.Purnama Expres dan 

KM.Francis setelah berangkat 

dari Pelabuhan Tawau yang 

menempuh perjalanan 

sekitar 1 jam lebih. Program 

repatriasi merupakan 

kegiatan tahunan hasil 

kerjasama Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

RI bersama KJRI Kota 

Kinabalu dan KRI Tawau 

Sabah Malaysia, serta 

Sekolah Indonesia Kota 

Kinabalu (SIKK) dan Yayasan 

Sabah Bridge (SB) sebagai 

inisiator. Lebih lanjut 

dikatakan Syamsul, tugas 

kami (pendamping) itu 

sampai serah terima di 

sekolah yang dituju, nanti 

setelah selesai dokumen 

serah terima siswa, beberapa 

hari kemudian kami kembali 

ke Nunukan selanjutnya 

menuju Sabah Malaysia dan 

melaporkan ke SIKK atas 

tugas yang diberikan kepada 

kami, setelah itu kami 

kembali mengajar di CLC 

masing-masing. Setelah 

dilakukan screening dan 

pengambilan sample PCR, 

http://www.suaramabes.com/148-siswa-anak-pmi-di-sabah-malaysia-akan-bersekolah-di-indonesia-tiba-di-nunukan
http://www.suaramabes.com/148-siswa-anak-pmi-di-sabah-malaysia-akan-bersekolah-di-indonesia-tiba-di-nunukan
http://www.suaramabes.com/148-siswa-anak-pmi-di-sabah-malaysia-akan-bersekolah-di-indonesia-tiba-di-nunukan
http://www.suaramabes.com/148-siswa-anak-pmi-di-sabah-malaysia-akan-bersekolah-di-indonesia-tiba-di-nunukan
http://www.suaramabes.com/148-siswa-anak-pmi-di-sabah-malaysia-akan-bersekolah-di-indonesia-tiba-di-nunukan
http://www.suaramabes.com/148-siswa-anak-pmi-di-sabah-malaysia-akan-bersekolah-di-indonesia-tiba-di-nunukan
http://www.suaramabes.com/148-siswa-anak-pmi-di-sabah-malaysia-akan-bersekolah-di-indonesia-tiba-di-nunukan
http://www.suaramabes.com/148-siswa-anak-pmi-di-sabah-malaysia-akan-bersekolah-di-indonesia-tiba-di-nunukan
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seluruh siswa di beri makan 

sebelum di bawa ke 

Rusunawa menggunaka 

transfortasi milik Satgas 

Pamtas Yornamed 

18/Komposit dan Kodim 

0911/Nunukan untuk 

melakukan karantina selama 

tujuh hari, dan jika 

dinyatakan negatif, maka 

akan diberangkatkan ke 

sekolah yang dituju dengan 

didampingi masing-masing 

guru pendamping dari Sabah 

Malaysia. 

128
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Konsulat RI 

Tawau 

Fasilitasi 161 

Alumni CLC 

dan SIKK 

Bersekolah di 

Indonesia 

Positive Javanewsonline.co

.id 

 Nunukan- 

Javanewsonline.co.id | 

Konsulat RI di Tawau, Sabah, 

Malaysia, memfasilitasi 

keberangkatan 161 alumni 

pelajar Community Learning 

Center (CLS) dan Sekolah 

Indonesia Kota Kinabalu 

(SIKK) untuk mengikuti 

pendidikan lanjutan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) di 

wilayah Indonesia, melalui 

Program Repatriasi 

Pendidikan, Rabu 

(09/02/2022). Kepala 

Perwakilan Konsulat RI 

Tawau, Sabah, Malaysia, Heni 

Hamidah mengatakan, 

keberangkatan alumni CLS 

dan SIKK dari pelabuhan 

Internasional Tawau, Sabah, 

Malaysia, menuju pelabuhan 

Internasional Tunon Taka 

Nunukan, menggunakan 

kapal cepat KM Purnama 

Express dan KM Francis. 

Masih menurut Heni, 

program repatriasi ini 

merupakan kegiatan tahunan 

hasil kerjasama pihak 

http://javanewsonline.co.id/2022/02/09/konsulat-ri-tawau-fasilitasi-161-alumni-clc-dan-sikk-bersekolah-di-indonesia
http://javanewsonline.co.id/2022/02/09/konsulat-ri-tawau-fasilitasi-161-alumni-clc-dan-sikk-bersekolah-di-indonesia
http://javanewsonline.co.id/2022/02/09/konsulat-ri-tawau-fasilitasi-161-alumni-clc-dan-sikk-bersekolah-di-indonesia
http://javanewsonline.co.id/2022/02/09/konsulat-ri-tawau-fasilitasi-161-alumni-clc-dan-sikk-bersekolah-di-indonesia
http://javanewsonline.co.id/2022/02/09/konsulat-ri-tawau-fasilitasi-161-alumni-clc-dan-sikk-bersekolah-di-indonesia
http://javanewsonline.co.id/2022/02/09/konsulat-ri-tawau-fasilitasi-161-alumni-clc-dan-sikk-bersekolah-di-indonesia
http://javanewsonline.co.id/2022/02/09/konsulat-ri-tawau-fasilitasi-161-alumni-clc-dan-sikk-bersekolah-di-indonesia
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Kemdikbud RI dengan 

Perwakilan RI (KRI Tawau dan 

KJRI Kota Kinabalu), Sekolah 

Indonesia Kota Kinabalu 

(SIKK) beserta Yayasan Sabah 

Bridge (SB) sebagai inisiator. 

"Seluruh peserta termasuk 

guru pendamping 

sebelumnya telah menjalani 

tes Polymerase Chain 

Reaction (PCR) di Tawau, 

dengan hasil tes negatif," ujar 

Heni. 

129

. 

09 

Februar

y 2022 

Wagub 

Kalimantan 

Timur serahkan 

penghargaan 

K3 kepada 732 

perusahaan 

Positive Antara Kaltim Hadi Mulyadi Wakil Gubernur Kalimantan 

Timur (Wagub Kalimantan 

Timur) Hadi Mulyadi 

menyerahkan Piagam 

Penghargaan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) 

kepada 732 perusahaan 

setempat, baik penghargaan 

tingkat nasional maupun 

tingkat provinsi. Rincian dari 

732 perusahaan yang 

memperoleh penghargaan 

tersebut terdiri atas 358 

perusahaan mendapat 

penghargaan tingkat provinsi, 

kemudian ada 374 

perusahaan yang 

memperoleh penghargaan di 

tingkat nasional. Sedangkan 

374 perusahaan yang 

memperoleh penghargaan 

tingkat nasional itu adalah 

untuk kategori zero accident 

ada 184 perusahaan, kategori 

P2 HIV/AIDS sebanyak 45 

perusahaan, kategori P2 

COVID-19 sebanyak 113 

perusahaan, dan kategori 

SMK3 sebanyak 32 

perusahaan. Sementara itu, 

Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi 

http://kaltim.antaranews.com/berita/143313/wagub-kaltim-serahkan-penghargaan-k3-kepada-732-perusahaan
http://kaltim.antaranews.com/berita/143313/wagub-kaltim-serahkan-penghargaan-k3-kepada-732-perusahaan
http://kaltim.antaranews.com/berita/143313/wagub-kaltim-serahkan-penghargaan-k3-kepada-732-perusahaan
http://kaltim.antaranews.com/berita/143313/wagub-kaltim-serahkan-penghargaan-k3-kepada-732-perusahaan
http://kaltim.antaranews.com/berita/143313/wagub-kaltim-serahkan-penghargaan-k3-kepada-732-perusahaan
http://kaltim.antaranews.com/berita/143313/wagub-kaltim-serahkan-penghargaan-k3-kepada-732-perusahaan
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Kalimantan Timur Suroto 

mengatakan, penghargaan 

yang diserahkan Rabu, ini 

merupakan penghargaan 

yang diperoleh di tahun 

2021, karena di tahun lalu 

belum bisa diserahkan akibat 

tingginya penularan COVID-

19. 

130
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Sejumlah 

Tukang di 

Mamuju 

Sambangi 

Kantor DPN 

Perkasa 

Sulawesi Barat 

Positive Matalensa.id  Sejumlah orang berprofesi 

ramai mendatangi kantor 

Serikat Pekerja DPN Perkasa 

di Jalan Yos Sudarso, 

Mamuju. Salah seorang 

tukang asal Sese, Kecamatan 

Simboro, Mamuju, Mustar B 

mengatakan, DPN Perkasa 

adalah organisasi yang 

penting untuk perkumpulan 

bagi orang yang bekerja di 

lapangan di bidang 

konstruksi. Sementara itu, 

Wakil Ketua Serikat Pekerja 

DPN Perkasa Sulawesi Barat 

(Sulawesi Barat) Maksum Dg 

Mannassa menerangkan, 

DPN Perkasa Sulawesi Barat 

hadir menjadi rumah besar 

bagi para pekerja konstruksi, 

serta menjadi wadah untuk 

mencarikan jalan mudah bagi 

tukang untuk mendapatkan 

sertifikat keahlian. Ia juga 

berharap, kepada DPN 

Perkasa bisa memfasilitasi 

agar bisa melakukan 

pelatihan secepatnya, karena 

selama ini pelatihan untuk 

mendapatkan sertifikat masih 

sangat jarang dilakukan. 
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Tuntut THR 

Setara UMP, 

Ratusan 

Karyawan PT 

Negativ

e 

Sulawesi On  PT Royal Coconut yang 

terletak di Desa Ombulo 

Kecamatan Limboto Barat 

kembali berpolik, dipicu 

http://matalensa.id/2022/02/09/sejumlah-tukang-di-mamuju-sambangi-kantor-dpn-perkasa-sulbar
http://matalensa.id/2022/02/09/sejumlah-tukang-di-mamuju-sambangi-kantor-dpn-perkasa-sulbar
http://matalensa.id/2022/02/09/sejumlah-tukang-di-mamuju-sambangi-kantor-dpn-perkasa-sulbar
http://matalensa.id/2022/02/09/sejumlah-tukang-di-mamuju-sambangi-kantor-dpn-perkasa-sulbar
http://matalensa.id/2022/02/09/sejumlah-tukang-di-mamuju-sambangi-kantor-dpn-perkasa-sulbar
http://matalensa.id/2022/02/09/sejumlah-tukang-di-mamuju-sambangi-kantor-dpn-perkasa-sulbar
http://matalensa.id/2022/02/09/sejumlah-tukang-di-mamuju-sambangi-kantor-dpn-perkasa-sulbar
http://sulawesion.com/gorontalo/limboto/tuntut-thr-setara-ump-ratusan-karyawan-pt-royal-coconut-mogok-kerja
http://sulawesion.com/gorontalo/limboto/tuntut-thr-setara-ump-ratusan-karyawan-pt-royal-coconut-mogok-kerja
http://sulawesion.com/gorontalo/limboto/tuntut-thr-setara-ump-ratusan-karyawan-pt-royal-coconut-mogok-kerja
http://sulawesion.com/gorontalo/limboto/tuntut-thr-setara-ump-ratusan-karyawan-pt-royal-coconut-mogok-kerja
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Royal Coconut 

Mogok Kerja 

dengan tuntutan karyawan 

yang menyuarakan agar 

Tunjangan Hari Raya (THR) 

para pekerja borongan harus 

setara Upah Minimum 

Provinsi (UMP). Buntut dari 

tuntutan yang belum 

mendaptkan respon dari 

manajemen PT Royal 

Coconut, maka ratusan 

karyawan yang notabenenya 

para pekerja melakukan aksi 

mogok kerja, Rabu 9 Februari 

2022 pukul 09.00 Wita, 

dengan harapan agar 

kedepan THR mereka harus 

setara dengan UMP atau satu 

kali gaji. Bentuk protespun 

dituliskan lewat baliho yang 

ditempelkan didepan pagar 

PT Royal Coconut "Tetapkan 

THR Karyawan Sesuai UMP 

Gorontalo". Kemudian 

ratusan karyawan memasuki 

kawasan kantor PT Royal 

Coconut untuk menyuarakan 

aspirasi mereka. 

132
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"Kini Tukang 

Las Aja 

Ngimpor dari 

China, 

Pemerintah 

Cinta Produk 

Asing" 

Positive Warta Ekonomi Jerry Massie Bappenas menyebut 

pengerjaan las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta 

Bandung (KCJB) dilakukan 

oleh pihak China. 

Menanggapi hal itu, Direktur 

Political and Public Policy 

Studies (P3S), Jerry Massie 

berseliwerannya TKA China 

dalam proyek infrastruktur di 

Indonesia bertentangan 

dengan pernyataan Presiden 

Jokowi. Jerry pun menyindir 

jasa tukang las dari China 

membuktikan bahwa 

pemerintah Indonesia justru 

lebih cinta terhadap produk 

asing, terutama China. "Ini 

http://sulawesion.com/gorontalo/limboto/tuntut-thr-setara-ump-ratusan-karyawan-pt-royal-coconut-mogok-kerja
http://sulawesion.com/gorontalo/limboto/tuntut-thr-setara-ump-ratusan-karyawan-pt-royal-coconut-mogok-kerja
http://wartaekonomi.co.id/read392172/kini-tukang-las-aja-ngimpor-dari-china-pemerintah-cinta-produk-asing
http://wartaekonomi.co.id/read392172/kini-tukang-las-aja-ngimpor-dari-china-pemerintah-cinta-produk-asing
http://wartaekonomi.co.id/read392172/kini-tukang-las-aja-ngimpor-dari-china-pemerintah-cinta-produk-asing
http://wartaekonomi.co.id/read392172/kini-tukang-las-aja-ngimpor-dari-china-pemerintah-cinta-produk-asing
http://wartaekonomi.co.id/read392172/kini-tukang-las-aja-ngimpor-dari-china-pemerintah-cinta-produk-asing
http://wartaekonomi.co.id/read392172/kini-tukang-las-aja-ngimpor-dari-china-pemerintah-cinta-produk-asing
http://wartaekonomi.co.id/read392172/kini-tukang-las-aja-ngimpor-dari-china-pemerintah-cinta-produk-asing
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sudah memperjelas bahwa 

pemerintah Indonesia cinta 

akan produk asing. 

133
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Airlangga: 

Program 

Prakerja Harus 

Hubungkan 

Peserta dengan 

Lapangan Kerja 

Neutral Investor Daily Febrio Nathan 

Kacaribu,Airlangg

a Hartarto 

Airlangga: 5.913.574 Peserta 

Ikuti Program Kartu Prakerja 

2021. Direktur Eksekutif 

Manajemen Pelaksana 

Program Kartu Prakerja Denni 

Puspa Purbasari mengatakan 

selama dua tahun 

pelaksanaan program 

prakerja pihaknya terus 

melakukan perbaikan. 

Program kartu pra kerja juga 

dapat menjadi solusi untuk 

mengatasi scaring effect yang 

terjadi akibat adanya 

pandemi. 2022, Pemerintah 

Anggarkan Rp 11 Triliun 

Program Kartu Prakerja. - 

Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian menilai 

masih terdapat kendala lain 

dalam pelaksanaan program 

kartu prakerja yaitu 

mensinergikan peserta yang 

sudah mengikuti pelatihan 

dengan dunia usaha. 
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Kejagung 

Mungkin 

Terbitkan SP3 

Kasus Dugaan 

Korupsi BJPS 

Negativ

e 

Sinar Harapan  Kejaksaan Agung (Kejagung) 

hingga saat ini belum 

menetapkan tersangka dalam 

kasus dugaan korupsi BPJS 

Ketenagakerjaan (TK), bahkan 

bukan tidak mungkin akan 

menerbitkan Surat Perintah 

Penghentian Perkara (SP3). 

Direktur Penyidikan Jaksa 

Agung Muda bidang Pidana 

Khusus Kejagung, Supardi 

mengatakan bahwa tim 

penyidik Kejagung masih 

belum dapat menemukan 

kerugian negara dalam 

perkara tindak pidana korupsi 

http://investor.id/business/282036/airlangga-program-prakerja-harus-hubungkan-peserta-dengan-lapangan-kerja
http://investor.id/business/282036/airlangga-program-prakerja-harus-hubungkan-peserta-dengan-lapangan-kerja
http://investor.id/business/282036/airlangga-program-prakerja-harus-hubungkan-peserta-dengan-lapangan-kerja
http://investor.id/business/282036/airlangga-program-prakerja-harus-hubungkan-peserta-dengan-lapangan-kerja
http://investor.id/business/282036/airlangga-program-prakerja-harus-hubungkan-peserta-dengan-lapangan-kerja
http://investor.id/business/282036/airlangga-program-prakerja-harus-hubungkan-peserta-dengan-lapangan-kerja
http://www.sinarharapan.co/hukum/read/57645/kejagung_mungkin_terbitkan_sp3_kasus_dugaan_korupsi_bjps
http://www.sinarharapan.co/hukum/read/57645/kejagung_mungkin_terbitkan_sp3_kasus_dugaan_korupsi_bjps
http://www.sinarharapan.co/hukum/read/57645/kejagung_mungkin_terbitkan_sp3_kasus_dugaan_korupsi_bjps
http://www.sinarharapan.co/hukum/read/57645/kejagung_mungkin_terbitkan_sp3_kasus_dugaan_korupsi_bjps
http://www.sinarharapan.co/hukum/read/57645/kejagung_mungkin_terbitkan_sp3_kasus_dugaan_korupsi_bjps
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BPJS TK itu. Menurut Supardi, 

pihaknya juga berencana 

untuk menerbitkan surat 

perintah penghentian 

penyidikan (SP3) terkait 

perkara BPJS TK tersebut, 

mengingat belum ditemukan 

kerugian negara sampai saat 

ini. Selain itu penyidik 

Kejagung juga telah 

memeriksa saksi baik dari 

manajemen BPJS 

Ketenagakerjaan maupun 

pihak sekuritas dan manager 

investasi. 
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2 Perusahaan 

Mundur Lawan 

Anies di 

Pengadilan, Ini 

Fakta-faktanya 

Neutral Detik  Dewan Pimpinan Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (DPP Apindo DKI 

Jakarta) menyatakan ada 2 

perusahaan yang mencabut 

gugatannya lantaran 

mendapatkan tekanan. 

"Semula ada 2 perusahaan 

yang ikut andil, tapi di 

tengah-tengah dia menarik 

kembali karena ada sesuatu 

dan lain hal," kata Wakil 

Ketua DPP Apindo DKI Jakarta 

Nurjaman kepada detikcom, 

Rabu (9/2/2022). Pengusaha 

mendapatkan tekanan dalam 

menggugat Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan ke 

Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN). Gugatan 

dilatarbelakangi Keputusan 

Gubernur Nomor 1395 Tahun 

2021 tentang Upah Minimum 

Provinsi tahun 2022 tanggal 

19 November 2021. 
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Kolaborasi 

Pemerintah 

dan Swasta 

Positive Republika Denni Puspa 

Purbasari 

Direktur Eksekutif 

Manajemen Pelaksana 

Program (PMO) Kartu 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935700/2-perusahaan-mundur-lawan-anies-di-pengadilan-ini-fakta-faktanya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935700/2-perusahaan-mundur-lawan-anies-di-pengadilan-ini-fakta-faktanya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935700/2-perusahaan-mundur-lawan-anies-di-pengadilan-ini-fakta-faktanya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935700/2-perusahaan-mundur-lawan-anies-di-pengadilan-ini-fakta-faktanya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935700/2-perusahaan-mundur-lawan-anies-di-pengadilan-ini-fakta-faktanya
http://www.republika.co.id/berita/r71psp457/kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-penting-untuk-kartu-prakerja
http://www.republika.co.id/berita/r71psp457/kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-penting-untuk-kartu-prakerja
http://www.republika.co.id/berita/r71psp457/kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-penting-untuk-kartu-prakerja
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Penting untuk 

Kartu Prakerja 

Prakerja Denni P Purbasari 

mengatakan, kolaborasi 

antara pemerintah dan 

swasta menjadikan 

pelaksanaan Program Kartu 

Prakerja lebih cepat dalam 

menyediakan banyak 

pelatihan untuk penerima 

manfaat. Dia menjelaskan, 

pelatihan mendapatkan 

asesmen dari lembaga, 

seperti Universitas Indonesia 

dan Universitas Gadjah Mada 

untuk memeriksa kualitas 

pelatihan tersebut sebelum 

dapat masuk ekosistem Kartu 

Prakerja. Dalam diskusi 

virtual tentang evaluasi 

dampak Kartu Prakerja 

sebagai program pemulihan 

Covid-19 di Jakarta, Rabu 

(9/2/2022), Denni 

mengatakan, skema public 

private partnership (PPP) 

atau kemitraan pemerintah 

dan badan usaha diterapkan 

dalam program itu. Ada 

pengawasan ketika pelatihan-

pelatihan tersebut masuk 

dalam Kartu Prakerja. 
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Kolaborasi 

Pemerintah 

dan Swasta 

Penting untuk 

Kartu Prakerja 

Positive Harian Aceh  Direktur Eksekutif 

Manajemen Pelaksana 

Program (PMO) Kartu 

Prakerja Denni P Purbasari 

mengatakan, kolaborasi 

antara pemerintah dan 

swasta menjadikan 

pelaksanaan Programlebih 

cepat dalam menyediakan 

banyak pelatihan untuk 

penerima manfaat. Dia 

menjelaskan, pelatihan 

mendapatkan asesmen dari 

lembaga, seperti Universitas 

Indonesia dan Universitas 

http://www.republika.co.id/berita/r71psp457/kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-penting-untuk-kartu-prakerja
http://www.republika.co.id/berita/r71psp457/kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-penting-untuk-kartu-prakerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/10/kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-penting-untuk-kartu-prakerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/10/kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-penting-untuk-kartu-prakerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/10/kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-penting-untuk-kartu-prakerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/10/kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-penting-untuk-kartu-prakerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/10/kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-penting-untuk-kartu-prakerja
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Gadjah Mada untuk 

memeriksa kualitas pelatihan 

tersebut sebelum dapat 

masuk ekosistem Kartu 

Prakerja. Dalam diskusi 

virtual tentang evaluasi 

dampak Kartu Prakerja 

sebagai program pemulihan 

Covid-19 di Jakarta, Rabu 

(9/2/2022), Denni 

mengatakan, skema public 

private partnership (PPP) 

atau kemitraan pemerintah 

dan badan usaha diterapkan 

dalam program itu. Ada 

pengawasan ketika pelatihan-

pelatihan tersebut masuk 

dalam Kartu Prakerja. 
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ASISTEN II 

SETDA 

KATINGAN 

SENTIL 

PROGRAM 

"GAGAL" 

TERMASUK 

SAPI 

Negativ

e 

Dayak News  -Asisten II Setda Kabupaten 

Katingan, Ahmad Rubama 

mengkritisi beberapa 

program pembangunan yang 

menurutnya gagal. 

Pengadaan bibit sapi, kata 

dia, salah satu program 

"gagal" memberikan hasil 

bagi warga Katingan. Sejak 

tahun 2002 pengadaan sapi 

terus diadakan, tapi ia belum 

pernah mendengar 

Kabupaten Katingan 

berswasemba daging sapi. 

"Jika dihitung sudah berapa 

sapi yang ada di Katingan. 
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Saingi 

Indonesia, 

Pasar Tenaga 

Kerja Filipina 

Tumbuh Pesat 

Positive Liputan 6  Indonesia dikenal dunia 

sebagai pengekspor tenaga 

kerja di dunia melalui Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). 

Warga Negara Indonesia 

(WNI) kini sudah banyak 

ditemui di berbagai negara, 

mulai dari Asia hingga Timur 

Tengah. Sebagai negara 

pencipta tenaga kerja, 

http://dayaknews.com/katingan/asisten-ii-setda-katingan-sentil-program-gagal-termasuk-sapi
http://dayaknews.com/katingan/asisten-ii-setda-katingan-sentil-program-gagal-termasuk-sapi
http://dayaknews.com/katingan/asisten-ii-setda-katingan-sentil-program-gagal-termasuk-sapi
http://dayaknews.com/katingan/asisten-ii-setda-katingan-sentil-program-gagal-termasuk-sapi
http://dayaknews.com/katingan/asisten-ii-setda-katingan-sentil-program-gagal-termasuk-sapi
http://dayaknews.com/katingan/asisten-ii-setda-katingan-sentil-program-gagal-termasuk-sapi
http://dayaknews.com/katingan/asisten-ii-setda-katingan-sentil-program-gagal-termasuk-sapi
http://dayaknews.com/katingan/asisten-ii-setda-katingan-sentil-program-gagal-termasuk-sapi
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882816/saingi-indonesia-pasar-tenaga-kerja-filipina-tumbuh-pesat
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882816/saingi-indonesia-pasar-tenaga-kerja-filipina-tumbuh-pesat
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882816/saingi-indonesia-pasar-tenaga-kerja-filipina-tumbuh-pesat
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882816/saingi-indonesia-pasar-tenaga-kerja-filipina-tumbuh-pesat
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882816/saingi-indonesia-pasar-tenaga-kerja-filipina-tumbuh-pesat
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Indonesia ternyata mendapat 

saingan dari Filipina. Dalam 

dekade terakhir, Filipina telah 

mengamankan 

cengkeramanya pada 

outsourching global dan telah 

berjalan sangat sukses hingga 

dikenal sebagai ibukota 

outsourcing dunia. 
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279 Personil 

Sat Pol PP OKU 

Dapat Jaminan 

BPJS JKK dan 

JKM - Rumah 

Berita 

Positive Rumahberita.co.id  BATURAJA, 

RumahBerita.co.id- 279 

Personil Satuan Polisi 

Pamong Paraja (Sat Pol PP) 

Kabupaten Ogan Komering 

Ulu (OKU) mendapat 

kepesertaan BPJS Ketanaga 

Kerjaan berupa Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan 

Jaminan Kematian (JKM). 

Program BPJS 

Ketenagakerjaan bagi 279 

personil Sat Pol PP Non ASN 

ditujukan untuk memberikan 

JKK dan JKM bagi personil Sat 

Pol PP OKU Non ASN. 

Kepesertaan ini sebagai 

bentuk jaminan bagi personil 

Sat Pol PP yang memiliki 

resiko tinggi mengalami 

kecelakaan kerja. Kepala 

Satuan (Kasat) Pol PP 

Kabupaten OKU, Agus Salim 

SSos melalui Kasubbag 

Program Ippy Wimpi ST 

mengatakan. 
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Tahun 2022, PT 

Timah Tbk 

Targetkan 

Penerapan 

Budaya K3, 

Pertahankan 

Zero Fatality 

Neutral Bangka Post Alwin Albar,Ida 

Fauziyah 

Alwin Albar dalam 

kesempatan ini, 

menyampaikan PT Timah Tbk 

tahun 2022 menargetkan 

untuk kembali 

mempertahankan zero 

fatality dan menambah 

target zero cidera berat. 

Sebagaimana diketahui, PT 

http://rumahberita.co.id/279-personil-sat-pol-pp-oku-dapat-jaminan-bpjs-jkk-dan-jkm
http://rumahberita.co.id/279-personil-sat-pol-pp-oku-dapat-jaminan-bpjs-jkk-dan-jkm
http://rumahberita.co.id/279-personil-sat-pol-pp-oku-dapat-jaminan-bpjs-jkk-dan-jkm
http://rumahberita.co.id/279-personil-sat-pol-pp-oku-dapat-jaminan-bpjs-jkk-dan-jkm
http://rumahberita.co.id/279-personil-sat-pol-pp-oku-dapat-jaminan-bpjs-jkk-dan-jkm
http://rumahberita.co.id/279-personil-sat-pol-pp-oku-dapat-jaminan-bpjs-jkk-dan-jkm
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/10/tahun-2022-pt-timah-tbk-targetkan-penerapan-budaya-k3-pertahankan-zero-fatality
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/10/tahun-2022-pt-timah-tbk-targetkan-penerapan-budaya-k3-pertahankan-zero-fatality
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/10/tahun-2022-pt-timah-tbk-targetkan-penerapan-budaya-k3-pertahankan-zero-fatality
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/10/tahun-2022-pt-timah-tbk-targetkan-penerapan-budaya-k3-pertahankan-zero-fatality
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/10/tahun-2022-pt-timah-tbk-targetkan-penerapan-budaya-k3-pertahankan-zero-fatality
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/10/tahun-2022-pt-timah-tbk-targetkan-penerapan-budaya-k3-pertahankan-zero-fatality
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/10/tahun-2022-pt-timah-tbk-targetkan-penerapan-budaya-k3-pertahankan-zero-fatality
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Timah Tbk tahun 2021 

berhasil mencatatkan zero 

fatality. "Tahun ini untuk K3, 

PT Timah punya target untuk 

mempertahankan Zero 

Fatality dan dengan 

tambahan Zero cedera 

berat," kata Alwin dalam rilis 

yang diterima 

Bangkapos.com. Ia meyakini 

hal ini dapat terealisasi 

dengan kerja sama dari 

seluruh pihak, baik insan 

timah maupun mitra PT 

Timah Tbk. PT Timah Tbk 

menggelar Apel Akbar K3 

Tahun 2022 yang 

dilaksanakan di Kawasan Unit 

Metalurgi, Muntok, Bangka 

Barat, Rabu (9/2/2022). 
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Peringati Bulan 

K3 Nasional, 

Brantas 

Abipraya 

Dukung 

Perlindungan 

Tenaga Kerja di 

Era Digitalisasi 

Negativ

e 

Fajar Indonesia Miftakhul Anas Peringatan Bulan K3 rutin 

dilakukan setiap tahunnya, ini 

adalah bukti bahwa Brantas 

Abipraya sangat peduli 

terhadap permasalahan 

seputar keselamatan dan 

kesehatan kerja.-Istimewa. 

JAKARTA, FIN.CO.ID- Dalam 

rangka memperingati bulan 

K3 Nasional yang tiap 

tahunnya jatuh pada tanggal 

12 Januari-12 Februari, PT 

Brantas Abipraya (Persero) 

yang merupakan BUMN 

(Badan Usaha Milik Negara) 

konstruksi ini menggelar web 

seminar (webinar) dengan 

judul "Penerapan Budaya K3 

pada Setiap Kegiatan Usaha 

Guna Mendukung 

Perlindungan Tenaga Kerja di 

Era Digitalisasi.". Digelar 

secara virtual, webinar ini 

dihadiri oleh Insan Abipraya 

yang berada di Kantor Pusat 

http://fin.co.id/read/88436/Peringati-Bulan-K3-Nasional-Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-Digitalisasi
http://fin.co.id/read/88436/Peringati-Bulan-K3-Nasional-Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-Digitalisasi
http://fin.co.id/read/88436/Peringati-Bulan-K3-Nasional-Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-Digitalisasi
http://fin.co.id/read/88436/Peringati-Bulan-K3-Nasional-Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-Digitalisasi
http://fin.co.id/read/88436/Peringati-Bulan-K3-Nasional-Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-Digitalisasi
http://fin.co.id/read/88436/Peringati-Bulan-K3-Nasional-Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-Digitalisasi
http://fin.co.id/read/88436/Peringati-Bulan-K3-Nasional-Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-Digitalisasi
http://fin.co.id/read/88436/Peringati-Bulan-K3-Nasional-Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-Digitalisasi
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maupun yang tersebar di 

proyek-proyek Abipraya, di 

seluruh Indonesia. 

"Peringatan Bulan K3 rutin 

dilakukan setiap tahunnya, ini 

adalah bukti bahwa Brantas 

Abipraya sangat peduli 

terhadap permasalahan 

seputar keselamatan dan 

kesehatan kerja. Kami 

menyadari upaya-upaya K3 

harus terus menerus 

ditingkatkan dengan 

memperhatikan 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

serta standar K3, salah 

satunya dengan menggelar 

webinar ini," ujar Miftakhul 

Anas, Sekretaris Perusahaan 

Brantas Abipraya, Kamis 10 

Februari 2022. 
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5 Berita 

Populer: 

Desakan Setop 

Kekerasan di 

Wadas; 

Elektabilitas 

Anies 47% 

Positive Kumparan Endra 

Zulpan,Pungky 

Sumadi,Trisno 

Raharjo 

Sejumlah peristiwa penting 

seperti Muhammadiyah 

minta Kapolri untuk hentikan 

kekerasan yang terjadi di 

Wadas (09/02), hingga 

elektabilitas untuk Cagub DKI 

2024, Anies mencapai 47,5% 

kalahkan Sandi dan Ahok, 

terekam menjadi berita 

populer pada Rabu Bagi 

kalian yang tidak sempat 

mengikuti perkembangan 

informasi kemarin, berikut 

kumparan telah merangkum 

sederet berita populer 

tersebut. Majelis Hukum dan 

HAM (MHH) dan Lembaga 

Hikmah dan Kebijakan Publik 

(LHKP) Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah merespons 

kericuhan dalam proses 

pengukuran lahan warga 

untuk penambangan batu 

http://kumparan.com/kumparannews/5-berita-populer-desakan-setop-kekerasan-di-wadas-elektabilitas-anies-47-1xTTRhw2PIu
http://kumparan.com/kumparannews/5-berita-populer-desakan-setop-kekerasan-di-wadas-elektabilitas-anies-47-1xTTRhw2PIu
http://kumparan.com/kumparannews/5-berita-populer-desakan-setop-kekerasan-di-wadas-elektabilitas-anies-47-1xTTRhw2PIu
http://kumparan.com/kumparannews/5-berita-populer-desakan-setop-kekerasan-di-wadas-elektabilitas-anies-47-1xTTRhw2PIu
http://kumparan.com/kumparannews/5-berita-populer-desakan-setop-kekerasan-di-wadas-elektabilitas-anies-47-1xTTRhw2PIu
http://kumparan.com/kumparannews/5-berita-populer-desakan-setop-kekerasan-di-wadas-elektabilitas-anies-47-1xTTRhw2PIu
http://kumparan.com/kumparannews/5-berita-populer-desakan-setop-kekerasan-di-wadas-elektabilitas-anies-47-1xTTRhw2PIu
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andesit di Desa Wadas, 

Kecamatan Bener, Kabupaten 

Purworejo. "Berdasarkan 

keterangan dan informasi 

lintas lembaga dan organisasi 

serta pers yang terverifikasi 

dan terkonfirmasi terkait 

dengan situasi terkini berupa 

penangkapan kurang lebih 60 

orang dan tindakan represif 

yang terjadi pada warga, tim 

kuasa hukum warga dan 

aktivis di Desa Wadas pada 

tanggal 8 Februari 2022," 

kata Ketua MHH 

Muhammadiyah Trisno 

Raharjo dalam 

keterangannya, Rabu MHH 

dan LHKP Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah memberikan 

6 poin pernyataan. Salah 

satunya adalah agar Kapolri 

dapat mengendalikan 

tindakan kekerasan yang 

dilakukan oleh aparat 

kepolisian di Wadas. 
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Wabup Sergai 

Ajak Serikat 

Pekerja Ngopi 

Bareng - 

MitaNews 

Neutral Mitanews Adlin Tambunan Wabup Adlin Tambunan 

menyampaikan bahwa 

kegiatan Ngopi (ngobrol 

penuh inspirasi) ini 

membawa dampak positif 

antara Pemkab Sergai dengan 

para serikat buruh dan 

pekerja guna menyatukan 

persepsi untuk kemajuan 

Kabupaten Sergai. Pemkab 

Sergai menerima secara 

terbuka saran dan masukan 

dari para serikat pekerja 

untuk bersama-sama 

mewujudkan Kabupaten 

Sergai yang Maju Terus; 

mandiri, sejahtera dan 

religius, kata Wabup Sergai 

yang hadir didampingi 

http://mitanews.co.id/wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://mitanews.co.id/wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://mitanews.co.id/wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://mitanews.co.id/wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://mitanews.co.id/wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
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Asisten Ekbangsos, Drs Nasrul 

Azis Siregar, Kadis Nakerkop 

Drs Fajar Simbolon dan 

Sekretaris Satpol-PP, 

Nasaruddin Nasution, MM. 

Sebelumnya dari perwakilan 

serikat pekerja, AS Tanjung 

mengutarakan harapan 

terhadap Bupati Sergai H 

Darma Wijaya dan Wabup H 

Adlin Tambunan untuk lebih 

dekat dengan para serikat 

pekerja. Hak tersebut 

dilakukan untuk menjalin 

silaturahmi sekaligus 

menampung aspirasi,saran 

dan masukan dari para 

serikat buruh sambil 

berbincang-bincang santai 

penuh keakraban dan minum 

kopi. 
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Sebanyak 255. 

043 tenaga 

kerja 

Kalimantan 

Timur terserap 

di 11.236 

perusahaan 

Positive Antara Kaltim  Sebanyak 255. 043 tenaga 

kerja di Provinsi Kalimantan 

Timur (Kalimantan Timur) 

terserap pada 11.236 

perusahaan yang tersebar di 

10 kabupaten/kota, sehingga 

penyerapan ini diyakini 

mampu mendukung program 

pemerintah dalam 

mengurangi angka 

kemiskinan. "Berdasarkan 

data per 31 Januari 2022, 

sebanyak 255. 043 tenaga 

kerja terserap di 11.236 

perusahaan," kata Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur Suroto saat 

Peringatan Bulan K3 

(Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja) di Samarinda, Rabu. 

Sebanyak 11.236 perusahaan 

di Kalimantan Timur yang 

mampu menyerap ratusan 

http://kaltim.antaranews.com/berita/143337/sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan
http://kaltim.antaranews.com/berita/143337/sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan
http://kaltim.antaranews.com/berita/143337/sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan
http://kaltim.antaranews.com/berita/143337/sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan
http://kaltim.antaranews.com/berita/143337/sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan
http://kaltim.antaranews.com/berita/143337/sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan
http://kaltim.antaranews.com/berita/143337/sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan
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ribu pekerja tersebut dengan 

rincian, perusahaan mikro 

sebanyak 8.748 unit, 

perusahaan kecil sebanyak 

1006 unit, dan perusahaan 

besar sebanyak 476 unit. 

Terkait dengan Peringatan 

Bulan K3 hari ini, ia 

mengatakan bahwa sejak 

tahun 1984 telah diterbitkan 

Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor 13 tahun 1984, 

tentang Pola Kampanye 

Nasional K3. 
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. 

10 

Februar

y 2022 

Peringati Bulan 

K3 Nasional, 

Brantas 

Abipraya 

Dukung 

Perlindungan 

Tenaga Kerja di 

Era Digitalisasi 

Negativ

e 

Suara.com Miftakhul Anas Dalam rangka memperingati 

bulan K3 Nasional yang tiap 

tahunnya jatuh pada tanggal 

12 Januari-12 Februari, PT 

Brantas Abipraya (Persero) 

yang merupakan BUMN 

(Badan Usaha Milik Negara) 

konstruksi ini menggelar web 

seminar (webinar) dengan 

judul "Penerapan Budaya K3 

pada Setiap Kegiatan Usaha 

Guna Mendukung 

Perlindungan Tenaga Kerja di 

Era Digitalisasi." Digelar 

secara virtual, webinar ini 

dihadiri oleh Insan Abipraya 

yang berada di Kantor Pusat 

maupun yang tersebar di 

proyek-proyek Abipraya, di 

seluruh Indonesia. 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

serta standar K3, salah 

satunya dengan menggelar 

webinar ini," ujar Miftakhul 

Anas, Sekretaris Perusahaan 

Brantas Abipraya. 
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. 

10 

Februar

y 2022 

Peringati Bulan 

K3, BPJS 

Ketenagakerjaa

Positive Sapos.co.id Ida Fauziyah Epala Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Samarinda 

Muhyiddin Dj yang ditemui 

http://www.suara.com/bisnis/2022/02/10/091500/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/10/091500/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/10/091500/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/10/091500/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/10/091500/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/10/091500/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/10/091500/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/10/091500/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://sapos.co.id/2022/02/10/peringati-bulan-k3-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-beasiswa-sebesar-262-juta
http://sapos.co.id/2022/02/10/peringati-bulan-k3-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-beasiswa-sebesar-262-juta
http://sapos.co.id/2022/02/10/peringati-bulan-k3-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-beasiswa-sebesar-262-juta
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n Serahkan 

Santunan 

Beasiswa 

Sebesar 262 

Juta 

seusai kegiatan mengatakan, 

bahwa keselamatan dan 

kesehatan para pekerja 

merupakan tanggung jawab 

bersama salah satunya 

mengikuti aturan K3. 

"Kaitannya dengan K3, BPJS 

Ketenagakerjaan bertugas 

memastikan semua karyawan 

mengikuti aturan K3 dan 

memastikan sudah terjamin 

saat terjadi risiko," kata 

Muhyiddin. Uhyiddin 

menegaskan dengan seluruh 

pekerja terdaftar sebagai 

peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, maka saat 

pekerja mengalami risiko 

kecelakaan kerja hingga 

kematian, tidak lagi menjadi 

tanggung jawab perusahaan, 

karena telah dialihkan ke 

BPJS Ketenagakerjaan. 

Erdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan, pada tahun 

2019 terdapat 182 ribu kasus 

kecelakaan kerja dan 

sepanjang tahun 2020 

terdapat 225 ribu kasus 

kecelakaan kerja, 53 (lima 

puluh tiga) kasus penyakit 

akibat kerja yang 11 (sebelas) 

diantaranya disebabkan 

COVID-19. 
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. 

10 

Februar

y 2022 

Kereta Cepat 

Jakarta-

Bandung: 

Tukang Las dari 

China; Harga 

Tiket Bisa Rp 

350.000 

Neutral Kumparan Pungky 

Sumadi,Dwiyana 

Slamet Riyadi 

Kenyataan tersebut 

membuat Bappenas merasa 

kaget dan langsung 

mempertanyakan ke 

manajemen pengelola Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung.  

  

http://sapos.co.id/2022/02/10/peringati-bulan-k3-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-beasiswa-sebesar-262-juta
http://sapos.co.id/2022/02/10/peringati-bulan-k3-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-beasiswa-sebesar-262-juta
http://sapos.co.id/2022/02/10/peringati-bulan-k3-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-beasiswa-sebesar-262-juta
http://sapos.co.id/2022/02/10/peringati-bulan-k3-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-beasiswa-sebesar-262-juta
http://sapos.co.id/2022/02/10/peringati-bulan-k3-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-beasiswa-sebesar-262-juta
http://kumparan.com/kumparanbisnis/kereta-cepat-jakarta-bandung-tukang-las-dari-china-harga-tiket-bisa-rp-350-000-1xTbPuv1x6v
http://kumparan.com/kumparanbisnis/kereta-cepat-jakarta-bandung-tukang-las-dari-china-harga-tiket-bisa-rp-350-000-1xTbPuv1x6v
http://kumparan.com/kumparanbisnis/kereta-cepat-jakarta-bandung-tukang-las-dari-china-harga-tiket-bisa-rp-350-000-1xTbPuv1x6v
http://kumparan.com/kumparanbisnis/kereta-cepat-jakarta-bandung-tukang-las-dari-china-harga-tiket-bisa-rp-350-000-1xTbPuv1x6v
http://kumparan.com/kumparanbisnis/kereta-cepat-jakarta-bandung-tukang-las-dari-china-harga-tiket-bisa-rp-350-000-1xTbPuv1x6v
http://kumparan.com/kumparanbisnis/kereta-cepat-jakarta-bandung-tukang-las-dari-china-harga-tiket-bisa-rp-350-000-1xTbPuv1x6v
http://kumparan.com/kumparanbisnis/kereta-cepat-jakarta-bandung-tukang-las-dari-china-harga-tiket-bisa-rp-350-000-1xTbPuv1x6v
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Title Hampir 10 Tahun Pesangon Tidak Dibayarkan, ANPBRI Tunjuk Tim 

Advokasi Perjuangkan Hak Pensiunan BRI 

Author _noname 

Media Faktual.net Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://faktual.net/hampir-10-tahun-pesangon-tidak-dibayarkan-anpbri-tunjuk-tim-

advokasi-akan-perjuangkan-hak-pensiunan-bri 

Summary "Dimana sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat 3 mensyaratkan 

adanya pembayaran pesangon sesuai ketentuan kepada setiap pensiunan apabila 

perusahaan tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program pensiun," ungkap Ridwan 

Basri, S.H, C.L.A selaku Tim Advokasi ANPBRI. Sudah hampir sepuluh tahun belum pihak 

Manajemen BRI belum membayar uang pesangon yang jumlahnya 250 orang se-Sulawesi 

Selatan, ujar H.Manshur shah Ketua ANPBRI perwakilan Sulawesi Selatan saat di temui di 

Warkop Batas Kota yang di dampingi oleh Tim Advokasi dari Celebes Intelectual Law, Rabu 

(09/02/2022). H.Manshur Shah mengatakan bahwa sekarang Pihak ANPBRI akan 

menggunakan jasa Advokasi dari Celebes Intelectual Law yang terdiri dari Ridwan Basri, S.H, 

C.L.A dan Asywar, S.ST, S.H. "Kami akan di dampingi oleh Tim Advokasi dari Celebes 

Intelectual Law, dan dalam waktu dekat ini akan menandatangani Surat kuasa untuk 

kepentingan para anggota guna mendapatkan haknya," tutur H.Manshur Shah. Asosiasi 

Nasional Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (ANPBRI) Perwakilan Sulawesi Selatan menuntut 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk untuk membayar uang pesangon karna pemutusan 

kerja bagi karyawan, dimana sudah hampir sepuluh tahun tidak ada kejelasan dari pihak 

Manajemen BRI. 250 orang pensiunan yang tergabung dalam Asosiasi Nasional Pensiunan 

Bank Rakyat Indonesia (ANPBRI) perwakilan Sulawesi Selatan belum terbayar uang pesangon 

sampai sekarang. 

 

 

 

Asosiasi Nasional Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (ANPBRI) Perwakilan Sulawesi Selatan menuntut PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk untuk membayar uang pesangon karna pemutusan kerja bagi 

karyawan, dimana sudah hampir sepuluh tahun tidak ada kejelasan dari pihak Manajemen BRI.250 orang 

pensiunan yang tergabung dalam Asosiasi Nasional Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (ANPBRI) 

perwakilan Sulawesi Selatan belum terbayar uang pesangon sampai sekarang.Dimana pada tahun 2013, 
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telah terjadi Nota Kesepakatan antara pihak Direktur Utama BRI dengan perwakilan Pensiunan, namun 

hingga saat ini belum terealisasi.Sudah hampir sepuluh tahun belum pihak Manajemen BRI belum 

membayar uang pesangon yang jumlahnya 250 orang se-Sulawesi Selatan," ujar H.Manshur shah Ketua 

ANPBRI perwakilan Sulawesi Selatan saat di temui di Warkop Batas Kota yang di dampingi oleh Tim 

Advokasi dari Celebes Intelectual Law, Rabu (09/02/2022).H.Manshur Shah mengatakan bahwa sekarang 

Pihak ANPBRI akan menggunakan jasa Advokasi dari Celebes Intelectual Law yang terdiri dari Ridwan 

Basri, S.H, C.L.A dan Asywar, S.ST, S.H."Kami akan di dampingi oleh Tim Advokasi dari Celebes Intelectual 

Law, dan dalam waktu dekat ini akan menandatangani Surat kuasa untuk kepentingan para anggota guna 

mendapatkan haknya," tutur H.Manshur Shah.Sementara itu, ditempat yang sama, Ridwan Basri, S.H, 

C.L.A mengemukakan bahwa guna mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

serta mewujudkan penghargaan perusahaan terhadap para pekerja khususnya para pensiunan, 

seharusnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan hak-hak kepada setiap 

pensiunan."Dimana sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat 3 mensyaratkan adanya 

pembayaran pesangon sesuai ketentuan kepada setiap pensiunan apabila perusahaan tidak 

mengikutsertakan pekerjanya dalam program pensiun," ungkap Ridwan Basri, S.H, C.L.A selaku Tim 

Advokasi ANPBRI.Asywar S.ST, S.H menambahkan, mengingat semua perusahaan harus Comply terhadap 

ketentuan perundangan yang mewajibkan untuk memperhitungkan atau membandingkan besaran 

manfaat pensiun yang diterima pensiunan di dalam program pensiun dengan uang pesangon sesuai 

ketentuan perundangan," jelas Asywar S, ST, S.H.Ia membeberkan bahwa akan melakukan upaya-upaya 

hukum terhadap seluruh pensiunan BRI yang berjumlah 250 orang yang tergabung dalam ANPBRI 

Sulawesi Selatan," tandas Asywar.Selain itu," kami bersama Tim akan menyurat dan menghadap langsung 

ke Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian BUMN, DPR RI, dan Presiden Joko Widodo demi 

tercapainya hak-hak pensiunan BRI yakni, terbayarnya uang pesangon pensiun," tutup 

Asywar.Sementara itu pihak kepala Wilayah BRI Sulawesi Selatan sampai sekarang belum berhasil di 

konfirmasi hingga berita ini di naikkan. 
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Title Pemerintah mendorong kebijakan turunkan kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah 

Author Admin Jubi 

Media Tabloid Jubi Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://jubi.co.id/papua-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa (8/2/2022). Menko Airlangga 

mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat 

kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN). Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021. 

 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa 

(8/2/2022).Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan 

melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan 

dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen 

pada September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan 

yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 
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menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 

10,12 persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 

persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, 

tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring pandeemi COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni 

terbukti tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 

persen pada September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 

persen dan September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan 

sosial.Program perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun 

yang diberikan antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 

kabupaten prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 

triliun untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Update Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Per 9 

Februari 2022 - Aira Transport 

Author Brock Pidgeon 

Media Aira Transport Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://airatransport.com/45790/update-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-per-9-

februari-2022 

Summary RSDC Wisma Atlet Kemayoran menerima 146. 991 pasien Covid-19 sejak 23 Maret 2020 

hingga 9 Februari 2022. Sebanyak 5.028 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 menjalani 

rawat inap di tower 4, 5, 6, dan 7 Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejak 23 Maret 2020 sampai 9 Februari 2022, RSDC Wisma Atlet 

Pademangan menampung 659. 761 pasien karantina. Menurun 41 dari data Selasa (8/2) 

yang tercatat masih 5.069 pasien. 

 

 

 

 Sebanyak 5.028 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 menjalani rawat inap di tower 4, 5, 6, dan 7 Rumah 

Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurun 41 dari data Selasa (8/2) 

yang tercatat masih 5.069 pasien. Kepala Penerangan Kogabwilhan-I, Kolonel Marinir Aris Mudian 

mengatakan penurunan pasien Covid-19 ini terjadi dalam 24 jam terakhir hingga hari ini pukul 08.00 WIB. 

"Jumlah pasien rawat inap 5.028 orang. Semula 5.069, berkurang 41 orang," jelas Aris melalui keterangan 

tertulis, Rabu (9/2). Dari total pasien rawat inap, sebanyak 2.551 di antaranya laki-laki dan 2.477 

perempuan. RSDC Wisma Atlet Kemayoran menerima 146. 991 pasien Covid-19 sejak 23 Maret 2020 

hingga 9 Februari 2022. Sementara di tower 8, 9, dan 10 RSDC Wisma Atlet Pademangan, tercatat ada 

978 pasien yang menjalani karantina. Jumlah pasien karantina bertambah 105 dari data kemarin hanya 

873 orang. "Jumlah pasien rawat inap 978 orang (396 pria, 582 wanita)," ujarnya. Sejak 23 Maret 2020 

sampai 9 Februari 2022, RSDC Wisma Atlet Pademangan menampung 659. 761 pasien karantina. Mereka 

merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga pelajar yang sudah menyelesaikan studi di luar negeri. 
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Title 5.028 Pasien Covid-19 Dirawat di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran 

Author Carlos Roy Fajarta 

Media Okezone Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.okezone.com/read/2022/02/09/337/2544484/5-028-pasien-covid-19-

dirawat-di-rsdc-wisma-atlet-kemayoran 

Summary Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian menginformsaikan, hingga 

Rabu (9/2/2022) pukul 08.00 WIB, RSDC Wisma Atlet Kemayoran (Tower 4, 5, 6 & 7) merawat 

sebanyak 5.028 pasien Covid-19. Jumlah pasien di empat tower RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Jakarta Pusat tersebut terdiri dari 2.551 laki-laki dan 2.477 perempuan. Sehingga 

total jumlah pasien rawat inap Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran dan pasien repatriasi 

perawatan Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Pademangan, RSDC Rusun Pasar Rumput, RSDC 

Rusun Nagrak hingga Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 08.00 WIB berjumlah 11.328 orang atau 

bertambah 141 orang dibandingkan hari sebelumnya 11.187 orang. Jumlah pasien ini 

berkurang 41 orang dibanding hari sebelumnya (Selasa, 8/2/2022) yang berjumlah 5.069 

orang. 

 

 

Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian menginformsaikan, hingga Rabu 

(9/2/2022) pukul 08.00 WIB, RSDC Wisma Atlet Kemayoran (Tower 4, 5, 6 & 7) merawat sebanyak 5.028 

pasien Covid-19.Jumlah pasien di empat tower RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat tersebut 

terdiri dari 2.551 laki-laki dan 2.477 perempuan. Jumlah pasien ini berkurang 41 orang dibanding hari 

sebelumnya (Selasa, 8/2/2022) yang berjumlah 5.069 orang.Sementara itu, untuk repatriasi PMI (Pekerja 

Migran Indonesia), Dinas Luar Negeri dan Pelajar yang tengah menjalani perawatan ataupun karantina di 

RSDC Wisma Atlet Pademangan (Tower 8, 9 &10) berjumlah 978 orang. Terdiri dari 396 laki-laki dan 582 

perempuan). Jumlah pasien tersebut bertambah 105 orang dibandingkan hari sebelumnya 873 

orang.Sedangkan untuk RSDC Rusun Pasar Rumput di Tower 1, 2 & jumlah pasien rawat inap mencapai 

3.198 orang, terdiri dari 1.547 laki-laki dan 1.651 perempuan. Jumlah pasien tersebut bertambah 262 

orang dibanding hari sebelumnya yakni 2.936 orang.Kemudian di RSDC Rusun Nagrak (Tower 1, 2, 3, 5 

dan 6) total jumlah pasien rawat inap yakni 2.124 orang dengan rincian 932 laki-laki dan 1.192 

perempuan. Jumlah tersebut bertambah 220 orang dibanding hari sebelumnya 1.904 orang.Sehingga 

total jumlah pasien rawat inap Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran dan pasien repatriasi perawatan 

Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Pademangan, RSDC Rusun Pasar Rumput, RSDC Rusun Nagrak hingga Rabu, 

9 Februari 2022 Pukul 08.00 WIB berjumlah 11.328 orang atau bertambah 141 orang dibandingkan hari 

sebelumnya 11.187 orang. 
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Title Kena PHK, Pekerja Bisa Klaim BPJS Ketenagakerjaan Author Maulana Yusuf 

Media Metropolitan Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.metropolitan.id/2022/02/kena-phk-pekerja-bisa-klaim-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Kepala BPJS ketenagakerjaan Bogor cileungsi Dedi Mulyadi memaparkan ada tiga manfaat 

yang bisa diperoleh penerima JKP. Dedi memaparkan, klaim JKP bisa mulai diajukan di 

seluruh kantor BPJS ketenagakerjaan terhitung awal Februari 2022. "BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, 

dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja," imbuhnya lagi. Dedi 

menambahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJS ketenagakerjaan pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan. 

 

 

 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terpaksa dilakukan beberapa perusahaan atau badan usaha pada 

pandemi Covid-19 ini. Alhasil, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit pula yang 

terjebak masalah ekonomi pada masa Pandemi Covid 19 ini. Perihal dampak Pandemi Covid 19 satu ini, 

pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para pekerja yang 

kehilangan pekerjaannya akibat kebijakan PHK.Program ini ada di bawah naungan Kementerian 

Ketenagakerjaan yang pelaksanaannya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan. Kepala BPJS ketenagakerjaan Bogor cileungsi Dedi Mulyadi memaparkan ada tiga 

manfaat yang bisa diperoleh penerima JKP."Pertama, bantuan uang tunai. Kedua, akses informasi pasar 

kerja. Ketiga program pelatihan kerja,"kata dia, kemarin.Dedi memaparkan, klaim JKP bisa mulai diajukan 

di seluruh kantor BPJS ketenagakerjaan terhitung awal Februari 2022. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja."BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim dari pekerja," imbuhnya lagi.Dedi menambahkan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJS 

ketenagakerjaan pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai 

ketentuan.Yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah 

telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni empat program 
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BPJS ketenagakerjaan. Mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 

Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan."Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah 

terdaftar pada setidaknya empat program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN," tambahnya.Sementara itu 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini. Ia berharap program ini dapat berjalan sesuai 

dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan 

dan bisa bekerja kembali."Seluruh insan BPJS ketenagakerjaan siap mengemban tugas mulia ini demi 

kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia," kata Anggoro dalam keterangan tertulis.Lebih lanjut, 

ia mengatakan, Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir tepat di masa pandemi. 

Dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus 

PHK.Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan 

fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan 

melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang lebih cerah."Semoga program 

JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat 

hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha 

kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula pada pasar 

tenaga kerja secara nasional," pungkas Anggoro. 
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Title KAI Services Buka Lowongan Kerja bagi Lulusan D3, Ayo Daftar Author Mahar Prastiwi 

Media Kompas Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/09/110158071/kai-services-buka-lowongan-

kerja-bagi-lulusan-d3-ayo-daftar 

Summary Anak perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) PT Reska Multi Usaha atau disebut KAI 

Services membuka lowongan kerja lulusan D3. KAI Services sudah berpengalaman selama 18 

tahun mempunyai tujuan melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program PT Kereta 

Api Indonesia (Persero) selaku perusahaan induk khususnya usaha restoran kereta api serta 

usaha lainnya. Merangkum dari www.reska.id, Rabu (9/2/2022), KAI Services membuka 

lowongan kerja petugas kesehatan penempatan Sumatera Selatan. Yuk cek kriteria yang 

dibutuhkan KAI Services untuk posisi petugas kesehatan. 

 

 

Anak perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) PT Reska Multi Usaha atau disebut KAI Services 

membuka lowongan kerja lulusan D3.KAI Services sudah berpengalaman selama 18 tahun mempunyai 

tujuan melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku 

perusahaan induk khususnya usaha restoran kereta api serta usaha lainnya.Bidang usaha PT Reska Multi 

Usaha sendiri memiliki 3 core business yaitu On Board Services Terdiri dari Sales On Train, On Train 

Cleaning dan passenger Amenities.Integrated Facility Service Terdiri dari Security, Parking, Cleaning 

Service, juga outsourcing. Commercial Services Terdiri dari Restaurant, Catring, General Trading, Cafe and 

Catering.Lowongan kerja petugas kesehatanMerangkum dari www.reska.id, Rabu (9/2/2022), KAI 

Services membuka lowongan kerja petugas kesehatan penempatan Sumatera Selatan. Yuk cek kriteria 

yang dibutuhkan KAI Services untuk posisi petugas kesehatan.Kriteria1. Pria/Wanita.2. Usia minimal 20 

tahun maksimal 35 tahun.3. Pendidikan minimal Diploma 3 jurusan Keperawatan atau Kebidanan.4. 

Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku. 
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Title Bappenas Kaget Tukang Las Rel Kereta Cepat dari China, 

Begini Penjelasannya 

Author kumparanBISNIS 

Media Kumparan Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://kumparan.com/kumparanbisnis/bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-

china-begini-penjelasannya-1xTFN1TuxFQ 

Summary Ia lalu memahami alasan adanya tenaga kerja China sebagai tukang las rel kereta cepat. 

Sehingga masih harus mengandalkan TKA China. Hal itu diungkapkan Deputi Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi, dalam rapat dengan Komisi IX DPR pada 

Selasa kemarin. Pungky mengaku kaget dengan temuan tersebut. 

 

 

Hal itu diungkapkan Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas , Pungky Sumadi, dalam rapat 

dengan Komisi IX DPR pada Selasa kemarin. Pungky mengaku kaget dengan temuan tersebut. "Kami 

sempat mengunjungi proyek Kereta Cepat Indonesia Jakarta-Bandung. Itu awalnya agak membingungkan 

pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk rel itu ternyata masih harus dari Tiongkok kita 

datangkan," kata Pungky saat rapat yang ditayangkan secara virtual. Mengetahui kondisi tersebut, 

Pungky lalu menanyakannya kepada manajemen yang menggarap Kereta Cepat Jakarta-Bandung . Ia lalu 

memahami alasan adanya tenaga kerja China sebagai tukang las rel kereta cepat. "Setelah kami diskusi 

dengan mereka, ternyata rel yang ada itu adalah rel yang kualitasnya sangat tinggi tingkat kepadatan 

maupun campuran besinya, dan itu belum mampu diproduksi Krakatau Steel misalnya," ungkap Pungky. 

Pungky mengungkapkan panjang satu batang rel bisa mencapai 50 meter. Ia menegaskan kebutuhan 

pembangunan rel tersebut belum bisa digarap oleh tenaga kerja lokal. Sehingga masih harus 

mengandalkan TKA China . "Panjangnya pun satu batang itu sekitar 50 meter yang kita belum bisa 

membuatnya. Untuk itu membutuhkan teknik pengelasan dan alat-alat yang berkualitas tinggi yang 

memang kita belum memiliki," terang Pungky. "Hal-hal seperti ini sebetulnya yang kami dapatkan sebagai 

contoh mengapa kita masih membutuhkan kadang-kadang tenaga ahli yang sifatnya amat teknis tetapi 

memang kita belum memiliki kapasitas itu," tambahnya. 
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Title "Lingkaran Kekagetan" Tukang Las Kereta Cepat Diisi Buruh China 

Bappenas Kaget, Warganet Heran 

Author _noname 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://wartaekonomi.co.id/read391983/lingkaran-kekagetan-tukang-las-kereta-cepat-diisi-

buruh-china-bappenas-kaget-warganet-heran 

Summary Soal tukang las Kereta Cepat Jakarta-Bandung diisi buruh China dibongkar Deputi Bidang 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi dalam 

Rapat Panja Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing, di Komisi IX DPR, Gedung 

Parlemen, kemarin. Setelah urusan biayanya yang membengkak, kali ini soal tukang lasnya 

yang diisi buruh China. 

 

 

 

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus jadi sorotan. Setelah urusan biayanya yang membengkak, 

kali ini soal tukang lasnya yang diisi buruh China. Mengetahui hal itu, Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengaku kaget. 

Warganet pun ikutan heran.Soal tukang las Kereta Cepat Jakarta-Bandung diisi buruh China dibongkar 

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi dalam 

Rapat Panja Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing, di Komisi IX DPR, Gedung Parlemen, 

kemarin."Kami sempat mengunjungi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Itu awalnya agak 

membingungkan. Kami melihat tukang las untuk rel itu ternyata masih harus dari China kita datangkan," 

beber Pungky.Melihat tukang las rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung diisi buruh China, awalnya dia bilang 

kaget. Namun, setelah berdiskusi, dia memahami kenapa sampai harus dikerjakan buruh China. Pasalnya, 

rel kereta cepat merupakan rel berkualitas tinggi.Dengan berat hati, Pungky menyebut, Indonesia belum 

memiliki kemampuan melakukan keahlian seperti itu. Maka, pekerjaan teknis itu membutuhkan tenaga 

kerja dari luar negeri."Hal-hal seperti ini sebetulnya kami dapat dijadikan sebagai contoh, mengapa kita 

masih membutuhkan, kadang-kadang tenaga ahli yang walaupun sifatnya sangat teknis. Tetapi memang 

kita belum memiliki kapasitas itu," sesalnya.Dia menyebut, rasio tenaga kerja asing dibandingkan tenaga 

kerja dalam negeri masih aman. Yakni 1:2.880 orang. Artinya, setiap 2.880 pekerja Indonesia ada satu 

tenaga kerja asing. 
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Title Waspada! Ini 5 Dampak Buruk bagi Workaholic Author Shelma Rachmahyanti 

Media Okezone Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/622/2544519/waspada-ini-5-dampak-

buruk-bagi-workaholic 

Summary Bagi sebagian orang, bekerja bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan, namun juga 

sebagai bentuk aktualisasi diri. "Ada sebagian orang yang menganggap bahwa pekerjaan 

adalah hidup mereka sehingga mereka terlalu sibuk dalam dunia tersebut. 

 

 

 

Ada dampak yang membahayakan jika kita terlalu gila bekerja atau yang biasa disebut workaholic.Bagi 

sebagian orang, bekerja bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan, namun juga sebagai bentuk 

aktualisasi diri.Dengan adanya kondisi tersebut, banyak orang yang akhirnya memiliki kebiasaan gila 

kerja.Akan tetapi, sikap tersebut bisa berbalik dan berdampak negatif jika dilakukan secara 

berlebihan.Salah satu dampaknya itu bisa berujung berbahaya terhadap kesehatan.Dikutip dari akun 

Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, ada beberapa dampak gila kerja yang bisa 

membahayakan.Mulai dari memicu sakit jantung dan komplikasi, hingga mudah badmood dan 

emosian."Ada sebagian orang yang menganggap bahwa pekerjaan adalah hidup mereka sehingga 

mereka terlalu sibuk dalam dunia tersebut. Tapi ingat, terlalu gila bekerja juga akan menimbulkan 

berbagai dampak negatifnya loh Rekanaker," tulis Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip Rabu 

(9/2/2022).Berikut ini yang Okezone. com rangkum terkait beberapa dampak gila kerja yang bisa 

membahayakan:1. Memicu sakit jantung dan komplikasi.Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan @kemnaker, ada beberapa dampak gila kerja yang bisa membahayakan.Mulai dari 

memicu sakit jantung dan komplikasi, hingga mudah badmood dan emosian."Ada sebagian orang yang 

menganggap bahwa pekerjaan adalah hidup mereka sehingga mereka terlalu sibuk dalam dunia tersebut. 

Tapi ingat, terlalu gila bekerja juga akan menimbulkan berbagai dampak negatifnya loh Rekanaker," tulis 

Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip Rabu (9/2/2022).Berikut ini yang Okezone. com 

rangkum terkait beberapa dampak gila kerja yang bisa membahayakan:1. Memicu sakit jantung dan 

komplikasi.2. Renggangnya hubungan dengan orang terdekat.3. Mudah sakit.4. Rentan mengalami 

stres.5. Mudah badmood dan emosian. 
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Title BP2MI Gelar Vaksinasi Booster Untuk 800 Pegawai Author _noname 

Media Rmco.id Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://rm.id/baca-berita/nasional/111664/bp2mi-gelar-vaksinasi-booster-untuk-800-

pegawai 

Summary Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar vaksinasi booster di 

Auditorium KH Abdurrahman Wahid BP2MI, Jakarta, Rabu (9/2). Kegiatan yang berlangsung 

selama satu hari ini berkat kerjasama antara BP2MI dengan beberapa instansi Pemerintah 

dan rumah sakit sebagai petugas vaksinator. Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan, 

kegiatan ini sebagai upaya jemput bola dari pihaknya untuk melindungi masyarakat dari 

paparan Corona varian Omicron. "Hari ini BP2MI bekerjasama dengan Kementerian 

Kesehatan dan Komite Aparatur Sipil Negara menyuntikan vaksin dosis ketiga untuk kurang 

lebih 679 staf di lingkungan BP2MI dan KASN," kata Benny di Auditorium KH Abdurrahman 

Wahid BP2MI, Jakarta, Rabu (9/2). 

 

 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar vaksinasi booster di Auditorium KH 

Abdurrahman Wahid BP2MI, Jakarta, Rabu (9/2).Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini berkat 

kerjasama antara BP2MI dengan beberapa instansi Pemerintah dan rumah sakit sebagai petugas 

vaksinator.Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya jemput bola dari 

pihaknya untuk melindungi masyarakat dari paparan Corona varian Omicron."Hari ini BP2MI 

bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Komite Aparatur Sipil Negara menyuntikan vaksin dosis 

ketiga untuk kurang lebih 679 staf di lingkungan BP2MI dan KASN," kata Benny di Auditorium KH 

Abdurrahman Wahid BP2MI, Jakarta, Rabu (9/2).Menurut dia, ancaman Corona itu benar-benar terjadi. 

Pihaknya mengajak masyarakat untuk selain melakukan vaksinasi juga menerapkan protokol kesehatan 

dengan ketat."Covid-19 menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat dan tentu disiplin masyarakat 

dalam menjaga protokol kesehatan itu menjadi penting, terlebih di lingkungan lembaga-lembaga 

pemerintah," tambah politisi partai Hanura itu.Di kesempatan sama, Wakil Kepala KASN Tasdik Kinanto 

menyambut gembira kegiatan ini. Dia bersyukur pihaknya bisa bekerja sama dengan BP2MI guna 

menyukseskan program vaksinasi."Ini salah satu kerja sama yang sangat baik. Kebetulan kantor kami 

bersebelahan," ungkap Tasdik.Dia bilang jumlah pegawai KASN yang disuntik vaksin booster lebih sedikit 

dibanding BP2MI."Jumlah pegawai KASN yang disuntik relatif sedikit dibanding BP2MI. KASN hanya 138 

orang sedangkan BP2MI jumlahnya 679 orang. Tapi kita berterima kasih BP2MI menyediakan lokasi. 

Kegiatan ini bermanfaat supaya kita bisa kembali kerja normal," paparnya.Diketahui, Presiden Joko 

Widodo memutuskan bahwa pemerintah akan memulai program vaksinasi Covid-19 dosis ketiga 

(booster) pada 12 Januari 2022.Vaksin tersebut diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas 

yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua, dengan jangka waktu lebih dari enam bulan. 
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Title VIRAL Debt Collector Kembali Berulah, Aniaya Pria dan Ambil Paksa 

Mobil Korban di Pinggir Jalan 

Author _noname 

Media Tribun News Medan Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://medan.tribunnews.com/2022/02/09/viral-debt-collector-kembali-berulah-aniaya-

pria-dan-ambil-paksa-mobil-korban-di-pinggir-jalan 

Summary VIRAL Debt Collector, Aniaya Pria dan di Pinggir Jalan. Dikabarkan, sebelum kejadian korban 

sedang mengantarkan barang berupa mebel. Korban sempat melakukan perlawanan 

terhadap para dengan tetap berusaha tak menjauh dari kredit miliknya. "Sepanjang pemberi 

hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan secara sukarela 

menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi 

kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi 

sendiri (parate eksekusi)," lanjut MK. 

 

 

 

VIRAL Debt Collector , Aniaya Pria dan di Pinggir Jalan- Viral aksi kawanan kembali berulah, dengan 

menganiaya seorang pria dan ambil paksa milik korban, Selasa (8/2/2022).Informasi yang dihimpun, 

peristiwa ini terjadi di Kota Surabaya tepatnya ke arah Suramadu.Dikabarkan, sebelum kejadian korban 

sedang mengantarkan barang berupa mebel.Dalam video amatir, tampak sejumlah pria yang diduga 

kawanan mencegat korban dipinggir jalan.Setelah korban diberhentikan secara paksa, kawanan langsung 

memaksa korban untuk turun.Mereka mengeluarkan korban dari secara paksa dengan menarik badan 

korban dan menghempaskannya keluar.Korban sempat melakukan perlawanan terhadap para dengan 

tetap berusaha tak menjauh dari kredit miliknya."Woi, woi, woi," teriak beberapa orang disekitar 

lokasi."Sudah, enggak ikut enggak apa-apa," ucap seorang pria.Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya 

telah membuat keputusan, perusahaan pemberi kredit atau kreditur (leasing) tidak bisa mengeksekusi 

obyek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.Hal itu tertuang dalam 

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.Di dalam putusan tersebut, MK 

menyatakan perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada 

pengadilan negeri (PN) untuk bisa menarik obyek jaminan fidusia."Penerima hak fidusia (kreditur) tidak 

boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi 

kepada pengadilan negeri," tulis putusan tersebut.Namun, perusahaan leasing tetap bisa menarik 
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jaminan dari debitur penunggak cicilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya 

wanprestasi."Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) 

dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi 

kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri 

(parate eksekusi)," lanjut MK.Adapun mengenai wanprestasi tersebut, MK menyatakan pihak debitur 

maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat 

wanprestasi terjadi.Selain adanya aturan hukum syarat menarik jaminan dari debitur penunggak cicilan, 

perusahaan leasing juga harus memastikan debt collector yang mereka pekerjakan memiliki 

sertifikasi.Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK Bambang W Budiawan menuturkan, otoritas 

bakal menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan untuk memenuhi ketentuan mengenai sertifikasi 

debt collector atau penagih serta tata cara penagihan kepada nasabah."Kami ingin menyampaikan, 

reminding ke perusahaan pembiayaan dalam konteks mematuhi ketentuan yang terkait dengan 

sertifikasi penagih dan tata cara dalam rangka melakukan penagihan," ujar dia di Jakarta, Rabu 

(11/3/2020) lalu.Ia menambahkan, otoritas bisa saja mencopot direksi yang tetap menggunakan jasa 

debt collector tak bersertifikat.Aturan tersebut pun sebenarnya juga sudah tertuang dalam POJK Nomor 

35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.Dalam aturan ini, kata 

Bambang, terdapat tata cara penarikan jaminan fidusia berupa barang atau benda, kendaraan seperti 

motor atau yang sesuai dengan Undang-undang (UU) Fidusia."Dari sisi itu, OJK berkepentingan 

ditertibkan kembali excess-excess industri keuangan ini, karena yang saya ketahui keputusan Mahkamah 

Konstitusi (terkait perjanjian fidusia) terjadi karena ada dispute antara nasabah, suami istri dengan 

tenaga kolektor, perusahaan jasa penagihan. Yang kebetulan, tenaga penagihannya outsourcing," jelas 

Bambang. 
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Title RSDC Wisma Atlet Rawat 5.028 Pasien Covid-19 Author Indra Gunawan 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/15/1498391/rsdc-wisma-atlet-rawat-5028-

pasien-covid-19 

Summary Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat 5.028 

pasien Covid-19 pada Rabu (9/2/2022). Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Aris 

Mudian mengatakan, jumlah pasien yang dirawat berkurang 41 dibanding dengan hari 

sebelumnya 5.069 seperti dilansir dari keterangan resminya, Rabu (9/2/2022). Secara 

keseluruhan, total pasien Covid-19 yang terdaftar di Wisma Atlet di Tower 4, 5, 6, dan 7 

mencapai 146. 991 orang. Sementara itu, RSKI Pulau Galang merawat 277 orang, bertambah 

34 dibanding sebelumnya 243. 

 

 

 

Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat 5.028 pasien Covid-19 

pada Rabu (9/2/2022).Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Aris Mudian mengatakan, jumlah pasien 

yang dirawat berkurang 41 dibanding dengan hari sebelumnya 5.069 seperti dilansir dari keterangan 

resminya, Rabu (9/2/2022). Secara keseluruhan, total pasien Covid-19 yang terdaftar di Wisma Atlet di 

Tower 4, 5, 6, dan 7 mencapai 146. 991 orang.Sementara itu, RSKI Pulau Galang merawat 277 orang, 

bertambah 34 dibanding sebelumnya 243. Sejak beroperasi 12 April 2020, RSKI Galang telah mendapat 

kunjungan pasien sebanyak 18.692 orang. Kemudian, RSDS Pasar Rumput saat ini merawat 3.198, 

bertambah 262 dibanding hari sebelumnya 2.936 pasien.Lebih lanjut, RSDC Wisma Atlet Pademangan 

kini merawat inap 978 pasien repatriasi atau pekerja migran Indonesia (PMI) atau bertambah 105 

dibandingkan hari sebelumnya 873 orang.Pada saat yang sama, RSDC Rusun Nagrak merawat 2.172, 

berkurang 80 orang dibanding hari sebelumnya 2.252 orang. 
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Title Tukang Las Rel Proyek Kereta Cepat Didatangkan dari China, 

Bappenas: Awalnya Terkejut, tapi. 

Author _noname 

Media Benteng Sumbar Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.bentengsumbar.com/2022/02/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat.html 

Summary Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky 

Sumadi mengungkapkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang diisi oleh para 

tenaga kerja asing (TKA) yang sebagian berasal dari China. Pihaknya mengaku awalnya 

terkejut melihat fenomena posisi tukang las bahkan harus menggunakan pekerja asing asal 

China. Para pekerja asing itu melakukan pekerjaan dengan berbagai tugas, misalnya bahkan 

sebagai tukang las. "Sebagai contoh, misalnya kami sempat mengunjungi proyek kereta 

cepat Indonesia, Jakarta-Bandung. 

 

 

 

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi 

mengungkapkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang diisi oleh para tenaga kerja asing (TKA) 

yang sebagian berasal dari China.Para pekerja asing itu melakukan pekerjaan dengan berbagai tugas, 

misalnya bahkan sebagai tukang las."Sebagai contoh, misalnya kami sempat mengunjungi proyek kereta 

cepat Indonesia, Jakarta-Bandung. Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat, misalnya 

tukang las untuk rel itu ternyata masih harus dari Tiongkok kita datangkan," kata Pungky dalam rapat 

panitia kerja (Panja) Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing di Komisi IX DPR, Selasa 

(8/2/2022).Pihaknya mengaku awalnya terkejut melihat fenomena posisi tukang las bahkan harus 

menggunakan pekerja asing asal China.Setelah ditelusuri, pihaknya mengetahui alasan di balik 

itu."Setelah kami diskusi dengan mereka, ternyata rel yang ada itu adalah rel yang kualitasnya sangat 

tinggi. Tingkat kepadatan maupun campuran besinya dan itu belum mampu diproduksi oleh Krakatau 

Steel misalnya," jelas Pungky.Dia mencontohkan, misalnya panjang satu batang rel sekitar 50 meter. 

Menurutnya, Indonesia belum pernah membuat hal-hal semacam itu.Selain itu, kualitas rel yang sangat 

tinggi juga menjadi alasan dibutuhkan teknik pengelasan dan alat las berkualitas."Untuk itu 

membutuhkan teknik pengelasan dan alat-alat yang berkualitas tinggi yang memang belum kita miliki," 

ujarnya."Hal-hal seperti ini sebetulnya, kami dapatkan sebagai contoh mengapa kita masih 

membutuhkan kadang-kadang tenaga ahli yang walaupun sifatnya sangat teknis, tetapi memang kita 
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belum memiliki kapasitas itu," tambah dia.Perlu diketahui, pemerintah menargetkan Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung bisa dilakukan uji coba pada akhir 2022 mendatang, sehingga diharapkan pada 2023 

sudah bisa beroperasi. Target itu seiring dengan progres pembangunannya yang diklaim hampir 

rampung.Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulfikri mengatakan, hingga 

pertengahan Januari 2022 progres fisik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 79,90 

persen atau hampir 80 persen."Progres fisik sampai dengan 14 Januari 2022 adalah sebesar 79,90 persen, 

di mana untuk progres pekerjaan jembatan atau bridge 89,30 persen, subsgrade 78,41 persen, dan tunnel 

98,07 persen," ujar Zulfikri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Senin (7/2/2022). ( 

Kompas.com) Follow @BentengSumatra Barat 
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Title Berkurang 41 Orang, RSDC Wisma Atlet Rawat 5.028 Pasien Covid-

19 

Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://metro.sindonews.com/read/681077/170/berkurang-41-orang-rsdc-wisma-atlet-

rawat-5-028-pasien-covid-19-1644382974 

Summary Pasien yang menjalani perawatan di Kemayoran, Jakarta, hingga Rabu (9/2/2022) Pukul 

08.00 WIB sebanyak 5.028. Jumlah ini berkurang 41 orang dibandingkan sehari sebelumnya. 

"Jumlah pasien ini berkurang 41 orang dibanding hari sebelumnya yang berjumlah 5.069 

orang," kata Aris dalam keterangan tertulis pada Rabu (9/2/2022). 

 

 

 

Pasien yang menjalani perawatan di Kemayoran, Jakarta, hingga Rabu (9/2/2022) Pukul 08.00 WIB 

sebanyak 5.028 . Jumlah ini berkurang 41 orang dibandingkan sehari sebelumnya.Kepala Penerangan 

Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian mengatakan, jumlah pasien di empat tower RSDC Wisma Atlet 

terdiri dari 2.551 laki-laki dan 2.477 perempuan."Jumlah pasien ini berkurang 41 orang dibanding hari 

sebelumnya yang berjumlah 5.069 orang," kata Aris dalam keterangan tertulis pada Rabu (9/2/2022).Aris 

menuturkan, untuk repatriasi PMI (Pekerja Migran Indonesia), Dinas Luar Negeri dan pelajar yang tengah 

menjalani perawatan ataupun karantina di RSDC Wisma Atlet Tower 8, 9, dan 10 berjumlah 978 orang 

terdiri dari 396 laki-laki dan 582 perempuan.Jumlah pasien tersebut bertambah 105 orang dibandingkan 

hari sebelumnya 873 orang. Sedangkan untuk RSDC Rusun Pasar Rumput di Tower 1 dan 2 jumlah pasien 

rawat inap mencapai 3.198 orang terdiri dari 1.547 laki-laki dan 1.651 perempuan. Jumlah pasien 

tersebut bertambah 262 orang dibanding hari sebelumnya yakni 2.936 orang.Kemudian untuk di RSDC 

Rusun Nagrak Tower 1, 2, 3, 5, dan 6 total jumlah pasien rawat inap yakni 2.124 orang dengan rincian 

932 laki-laki dan 1.192 perempuan. Jumlah tersebut bertambah 220 orang dibanding hari sebelumnya 

1.904 orang.Sehingga total jumlah pasien rawat inap Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran dan pasien 

repatriasi perawatan Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Pademangan, RSDC Rusun Pasar Rumput, RSDC 

Rusun Nagrak hingga Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 08.00 WIB berjumlah 11.328 orang atau bertambah 

141 orang dibandingkan hari sebelumnya 11.187 orang. 
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Title Begini Upaya Pemerintah Pulihkan Ekonomi RI di 2022 Author Damiana Cut Emeria 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220209120129-4-314009/begini-upaya-

pemerintah-pulihkan-ekonomi-ri-di-2022 

Summary Dan, meluncurkan program kesehatan, perlindungan sosial dengan prioritas UMKM," kata 

Airlangg saat memberikan sambutan secara virtual dalam Rakernas PHRI, Rabu (9/2/2022). 

Pemerintah menyediakan bantuan sosial berupa PKH, kartu sembako, serta jaminan 

kehilangan pekerjaan, dengan agregat anggaran Rp154,8 triliun. Menko Perekonomian 

Airlangga Hartarto mengatakan, vaksinasi dan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan 

(prokes) menjadi kunci untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Terutama, 

percepatan pemulihan di sektor pariwisata. 

 

 

 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksinasi dan kepatuhan menjalankan protokol 

kesehatan (prokes) menjadi kunci untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Terutama, 

percepatan pemulihan di sektor pariwisata.Tahun 2022, ujarnya, kunci pemulihan ekonomi nasional, 

dengan mendorong ekonomi rakyat dan dunia usaha. Untuk itu, pemerintah menggulirkan berbagai 

program insentif dan subisidi."Pemerintah tetap waspada menjalankan berbagai upaya pencegahan 

penyebaran Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Mulai mendorong vaksinasi dosis I dan 

II, dan sekarang lebih 2 juta dosisi booster juga sudah disuntikkan. Dan, meluncurkan program kesehatan, 

perlindungan sosial dengan prioritas UMKM," kata Airlangg saat memberikan sambutan secara virtual 

dalam Rakernas PHRI, Rabu (9/2/2022).Menurut Airlangga, realisasi pemanfaatan angggaran pemulihan 

ekonomi dan penanganan Covid-19 tahun 2021 mencapai 88% dari pagu Rp744,77 triliun rupiah."Tahun 

2022 ini kunci pemulihan ekonomi nasional dengan memulihkan ekonomi rakyat dan dunia usaha, serta 

meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat. Pemerintah menyediakan bantuan sosial berupa 

PKH, kartu sembako, serta jaminan kehilangan pekerjaan, dengan agregat anggaran Rp154,8 triliun. Dan, 

pemulihan dunia usaha klaster penguatan ekonomi nasional Rp178,3 triliun," kata Airlangga. 
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Title Airlangga Hartarto: 2022 Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional Author Tira Santia 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/4882016/airlangga-hartarto-2022-jadi-kunci-

pemulihan-ekonomi-nasional 

Summary Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, mengatakan, tahun 2022 akan 

menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan dalam RAKERNAS II PHRI 

Tahun 2022, Rabu (9/2/2022). "Pemulihan ini didorong untuk memulihkan perekonomian 

rakyat dan dunia usaha agar menignkatkan permintaan agregat dari segi demand," kata 

Menko Airlangga. Oleh karena itu, Pemerintah kembali menjalankan program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang ditetapkan sebesar Rp455,62 triliun pada APBN tahun 

2022. 

 

 

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, mengatakan, tahun 2022 akan menjadi kunci 

pemulihan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan dalam RAKERNAS II PHRI Tahun 2022, Rabu 

(9/2/2022)."Pemulihan ini didorong untuk memulihkan perekonomian rakyat dan dunia usaha agar 

menignkatkan permintaan agregat dari segi demand," kata Menko Airlangga.Oleh karena itu, Pemerintah 

kembali menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang ditetapkan sebesar 

Rp455,62 triliun pada APBN tahun 2022.Pada kluster kesehatan, alokasi anggaran tahun 2022 ditetapkan 

sebesar Rp122,5 triliun yang diprioritaskan untuk penyelesaian vaksinasi dan perawatan pasien positif 

Covid-19."Terkendalinya pandemi covid-19 tetap menjadi faktor utama pemulihan ekonomi dan di tahun 

ini program penaganan kesehatan terus dilanjutkan dnegan anggaran Rp 122,5 triliun," ujarnya.Demikian 

pula, untuk mendongrak daya beli masyarakat termasuk perlindungan masyarakat, pemerintah 

menyediakan berbagai program bantuan sosial seperti program PKH, kartu sembako, kartu prakerja, 

jaminan kehilangan pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp 154,8 triliun.Sementara untuk kluster 

penguatan ekonomi, disediakan anggaran Rp178,3 triliun yang dialokasikan untuk program-program 

seperti dukungan UMKM, insentif usaha, dan sejumlah program prioritas pemerintah.Adapun 

sebelumya, dalam program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi sosial, sepanjang tahun 2021 

Pemerintah telah melakukan program penaganan kesehatan, perlindungan sosial, dan program prioritas 

utamanya terhadap UMKM dan korporasi, serta pemberian insentif usaha."Realisasi penyerapan 

anggaran PEN tahun 2021 sebesar Rp 658,6 triliun atau 88,4 persen dari Pagu Rp 744,77 triliun," pungkas 

Airlangga. 
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Title Klaster Keluarga Dominasi Penyebaran Covid-19 di Cilacap, 

Sedangkan Dua Kecamatan Ini Zero Kasus 

Author _noname 

Media Serayunews.com Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://serayunews.com/klaster-keluarga-dominasi-penyebaran-covid-19-di-cilacap-

sedangkan-dua-kecamatan-ini-zero-kasus 

Summary Sedangkan disinggung terkait penyebaran Omicron di Cilacap, Pramesti menyebut masih 

menunggu hasil pemeriksaan whole genome sequencing (WGS). Berdasarkan Data Dinas 

Kesehatan Kabupaten Cilacap, hingga tanggal 8 Februari 2022 tercatat ada 29.893 kasus 

positif Covid di Kabupaten Cilacap, dengan rincian 123 kasus positif aktif, 27.909 sembuh, 

dan 1.861 meninggal dunia. Dari data tersebut, penyebaran kasusnya terbanyak di 

Kecamatan Cilacap Tengah sebanyak 26 kasus positif aktif, Cilacap Selatan 18 kasus, Jeruklegi 

13 kasus, Cilacap Utara 11 kasus, Wanareja 10 kasus, dan sejumlah wilayah lain tersebar di 

24 kecamatan terkecuali Kecamatan Kampung Laut dan Patimuan yang nol (zero) kasus. 

"Klaster terbanyak itu klaster keluarga, ada beberapa di keluarga suami istri, ada yang 

dengan anak, tapi kebanyakan gejala ringan bahkan tidak bergejala. 

 

 

 

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, hingga tanggal 8 Februari 2022 tercatat ada 

29.893 kasus positif Covid di Kabupaten Cilacap, dengan rincian 123 kasus positif aktif, 27.909 sembuh, 

dan 1.861 meninggal dunia.Dari data tersebut, penyebaran kasusnya terbanyak di Kecamatan Cilacap 

Tengah sebanyak 26 kasus positif aktif, Cilacap Selatan 18 kasus, Jeruklegi 13 kasus, Cilacap Utara 11 

kasus, Wanareja 10 kasus, dan sejumlah wilayah lain tersebar di 24 kecamatan terkecuali Kecamatan 

Kampung Laut dan Patimuan yang nol (zero) kasus."Klaster terbanyak itu klaster keluarga, ada beberapa 

di keluarga suami istri, ada yang dengan anak, tapi kebanyakan gejala ringan bahkan tidak bergejala. 

Sehingga kesembuhannya pun lebih cepat, sejauh ini, belum ada klaster besar yang meluas belum ada," 

ujar Kepala Dinas Kesehatan Cilacap Pramesti Griana Dewi saat dikonfirmasi, Rabu 

(09/02/2022).Pramesti mengatakan, dalam klaster keluarga, riwayat penularannya berasal dari pelaku 

perjalanan salah satu anggota keluarga tersebut. Sedangkan untuk klaster lain seperti klaster keluarga 

TKI di Cilacap Utara, klaster perusahaan di Kota Cilacap dan klater sekolah di Sampang, yang sempat 

menyumbang jumlah kasus aktif beberapa waktu lalu, kini sudah mulai sembuh dan berkurang."Mulai 
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ada klaster sekolah walupun masih terbatas di satu sekolah, untuk antisipasi sebaiknya memang kita 

menjaga anak-anak ini, sangat rawan terhadap penyebaran dan penularan. Tentunya membatasi 

aktivitas kerumunan itu yang disosialisasikan ke masyarakat," ujarnya.Pramesti juga menambahkan, 

meskipun masyarakat sudah melakukan vaksinasi, diminta tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. 

Sebab menurutnya, meski sudah divaksin namun masih bisa terinveksi virus, terlebih varian Omicron 

sudah merebak di tanah air dan penyebarannya lebih cepat."Kemampuan virus untuk menginveksi masuk 

ke dalam tubuh kita itu masih mampu memasuki ke tubuh seseorang walaupun sudah divaksin, tapi 

akibat yang ditimbulkan di tubuh jauh lebih ringan pada orang yang sudah divaksin apalagi vaksin yang 

sudah lengkap," ujarnya.Data dari Kementerian Kesehatan 60 persen yang meninggal belum divaksin. 

Sehingga ada Kemungkinan kondisi yang belum divaksin akan lebih parah dari yang sudah 

divaksin.Sedangkan disinggung terkait penyebaran Omicron di Cilacap, Pramesti menyebut masih 

menunggu hasil pemeriksaan whole genome sequencing (WGS)."Hasil pemeriksaan WGS belum keluar 

karena agak lama, tapi kalau melihat penyebaran yang begitu cepat, kita anggap ini Omicron supaya lebih 

waspada," ujarnya.Untuk itu pihaknya belajar dari kota dan negara lain yang mengalami gelombang 

Omicron, banyak yang terkena dengan penyebarannya sangat cepat dan meluas."Walaupun tingkat 

keparahan dan kematiannya rendah, tapi kita belajar dari itu supaya penyebarannya tidak terlalu 

meluas," ujarnya. 
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Title Muncul Klaster Penularan Covid di Cilacap, Mulai Keluarga TKI dari 

Korsel hingga Olahraga Bersama 

Author _noname 

Media Tribun News Banyumas Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://banyumas.tribunnews.com/2022/02/09/muncul-klaster-penularan-covid-di-cilacap-

mulai-keluarga-tki-dari-korsel-hingga-olahraga-bersama 

Summary Com dengan judul "Kasus Covid-19 di Cilacap Naik, Muncul Klaster Sekolah hingga 

Perusahaan". Penularan Covid-19 di Cilacap meluas setelah muncul beberapa klaster sejak 

awal Februari. "Seperti di Gumilir, Cilacap Utara, klaster keluarga TKI yang baru pulang dari 

Korea Selatan, dan klaster di SMP Negeri 1 Sampang," kata Pramesti, dikutip dari 

Kompas.com, Selasa (8/2/2022). 

 

 

 

Penularan Covid-19 di Cilacap meluas setelah muncul beberapa klaster sejak awal Februari.Kepala Dinas 

Kesehatan (Dinkes) Cilacap dr Pramesti Griana Dewi mengungkapkan, beberapa klaster penyebaran 

Covid-19 itu muncul di lingkungan pendidikan, pabrik, juga keluarga."Seperti di Gumilir, Cilacap Utara, 

klaster keluarga TKI yang baru pulang dari Korea Selatan, dan klaster di SMP Negeri 1 Sampang," kata 

Pramesti, dikutip dari Kompas.com, Selasa (8/2/2022).Selain itu, terdapat juga beberapa klaster 

penyebaran Covid-19 di lingkungan perusahaan."Penularan di klaster banyak yang disebabkan karena 

acara kumpul tanpa masker, olahraga bersama, hingga penularan di rumah," ujar Pramesti.Hingga 6 

Februari 2022, kata Pramesti, tercatat 166 kasus aktif.Menurut dia, kenaikan kasus tersebut mulai terjadi 

sejak akhir Januari dan meningkat cepat di awal Februari.Kenaikan kasus disebabkan persebaran varian 

Omicron dan turunnya kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan (prokes).Namun, angka 

positif itu menurun sehari setelahnya, Senin (7/2/2022), menjadi 139 kasus.Penurunan kasus ini tercatat 

setelah 27 orang dinyatakan sembuh.Kabar baik lain, ada empat kecamatan yang sudah steril atau zero 

kasus, dimana di hari sebelumnya, hanya ada 2 kecamatan.Keempat kecamatan tersebut yaitu 

Kecamatan Karang Pucung, Kecamatan Patimuan, Kecamatan Nusawungu dan Kecamatan Kampung 

Laut.Pramesti mengatakan, ketersediaan tempat tidur perawatan Covid-19 di Cilacap sangat aman.Dari 

total 349 tempat tidur yang disiapkan di tempat isolasi, hanya 12 tempat tidur yang kini digunakan. 

(*)Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas. com dengan judul "Kasus Covid-19 di Cilacap Naik, Muncul 

Klaster Sekolah hingga Perusahaan". 
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Title KDEI Taipei imbau pelaku video asusila serahkan diri Author M. Irfan Ilmie 

Media Antara Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.antaranews.com/berita/2693141/kdei-taipei-imbau-pelaku-video-asusila-

serahkan-diri 

Summary KDEI Taipei sangat menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan 

oleh sebab itu mengimbau pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi 

setempat, demikian pernyataan resmi KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, 

Selasa (8/2). Agen penempatan kedua warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI 

Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak masuk kerja dan T sudah tidak berada di 

rumah majikan. KDEI juga mengimbau kepada WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui 

keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat menginformasikannya kepada otoritas 

Taiwan atau KDEI Taipei. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau 

dua pelaku yang terlibat dalam video asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di 

Taiwan segera menyerahkan diri. 

 

 

 

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau dua pelaku yang terlibat dalam video 

asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan segera menyerahkan diri.KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan oleh sebab itu mengimbau 

pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi setempat, demikian pernyataan resmi 

KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, Selasa (8/2).Perwakilan Pemerintah RI di Taipei 

tersebut selanjutnya akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk menyelesaikan persoalan 

itu.Pihak KDEI kecewa karena sikap CY dan T tidak sesuai dengan janjinya yang akan pulang ke Indonesia 

setelah video asusila mereka berdua tersebar luas di kalangan PMI di Taiwan.Agen penempatan kedua 

warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak 

masuk kerja dan T sudah tidak berada di rumah majikan.Pihak agen juga sudah melaporkan hal tersebut 

tersebut kepada Biro Ketenagakerjaan (BLA) setempat pada Senin (7/2).KDEI juga mengimbau kepada 

WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat 

menginformasikannya kepada otoritas Taiwan atau KDEI Taipei. 
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Title Tukang Las Proyek KCJB TKA China, Pengamat: Memperjelas 

Pemerintah Cinta Produk Asing 

Author AHMAD 

SATRYO 

Media Republik Merdeka Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://politik.rmol.id/read/2022/02/09/522685/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-

pengamat-memperjelas-pemerintah-cinta-produk-asing 

Summary Pengerjaan las di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ternyata dilakukan oleh 

Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China. Hal ini dapat sorotan Direktur Political and Public Policy 

Studies (P3S), Jerry Massie, yang memandang masifnya penyerapan TKA China dalam 

proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri bertentangan dengan yang dibilang Presiden 

Joko Widodo. 

 

 

Pengerjaan las di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ternyata dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing 

(TKA) dari China.Hal ini merupakan temuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik 

Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat melakukan kunjungan kerja 

beberapa waktu lalu.Temuan yang diungkap Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, 

Pungky Sumadi ini disampaikan dalam rapat Panja Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan 

Komisi IX DPR RI, Selasa kemarin (8/2).Pungky mengaku kaget dengan temuan dalam sidaknya tersebut. 

"Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk rel itu ternyata 

masih harus kita datangkan dari Tiongkok," katanya.Hal ini dapat sorotan Direktur Political and Public 

Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang memandang masifnya penyerapan TKA China dalam proyek-

proyek infrastruktur di dalam negeri bertentangan dengan yang dibilang Presiden Joko Widodo.Menurut 

sepengetahuan Jerry, Presiden Jokowi ingin menyerap sebanyak-banyak tenaga kerja dalam berbagai 

proyek infrastruktur maupun investasi yang terus digenjot pemerintah, meskipun dalam kondisi pandemi 

Covid-19."Ini sudah memperjelas bahwa pemerintah Indonesia cinta akan produk asing. Mereka pikir 

bangsa ini tak ada tukang las profesional apa?" heran Jerry saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, 

Rabu (9/2).Ditambahkan Jerry, seharusnya pemerintah konsisten dengan pembukaan lapangan kerja 

seluas-luasnya bagi masyarakat. Bukan justru mengimpor TKA China yang pada akhirnya juga 

mengerjakan pekerjaan kasar."Aspek penyingkiran tenaga kerja kita sudah lama terjadi sejak Jokowi 

berkuasa. Belum lagi impor beras, gula, bawang putih, dan produk lainya. Kini mereka mengimpor tukang 

las dari China," demikian Jerry. 
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Title Kerjasama Dengan PT Arutmin, Nakertrans Kotabaru Gelar 

Pelatihan Menjahit Bagi Warga Binaan - Habar Kalimantan 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Habar Kalimantan Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-kotabaru/kerjasama-

dengan-pt-arutmin-nakertrans-kotabaru-gelar-pelatihan-menjahit-bagi-warga-binaan 

Summary Kotabaru- Dinas Transmigrasi (Nakertrans) mengadakan pelatihan bagi warga binaan di 

Lapas perempuan kelas IIA Kotabaru pada Rabu (09/02/2022). Pelatihan menjahit dan 

pengembangan produk kain sasirangan ini ini diikuti puluhan warga binaan dan dapat 

terealisasi melalui kerja sama antara Dinas Nakertrans, Lapas kelas IIA Kotabaru dan PT. 

Arutmin Indonesia. Peserta pelatihan di dampingi oleh instruktur dari Balai Latihan Kerja 

(BLK) Kotabaru. 

 

 

 

Kotabaru - Dinas Transmigrasi (Nakertrans) mengadakan pelatihan bagi warga binaan di Lapas 

perempuan kelas IIA Kotabaru pada Rabu (09/02/2022). Pelatihan menjahit dan pengembangan produk 

kain sasirangan ini ini diikuti puluhan warga binaan dan dapat terealisasi melalui kerja sama antara Dinas 

Nakertrans, Lapas kelas IIA Kotabaru dan PT. Arutmin Indonesia. Peserta pelatihan di dampingi oleh 

instruktur dari Balai Latihan Kerja (BLK) Kotabaru. Kalapas Kotabaru Yosef Benyamin Yembise dalam 

sambutanya mengapresiasi dengan dilaksanakannya pelatihan ini dan ia sangat bersyukur warga 

binaannya mendapatkan pelatihan tersebut. "Pelatihan ini merupakan bentuk kepedulian kepada warga 

binaan, khususnya memberikan bekal keilmuan dan keterampilan kepada warga binaan perempuan agar 

bisa berdaya guna, setelah kembali ke masyarakat," ucap Yosef.Yosef menambahkan, warga binaan juga 

mempunyai talenta yang harus di kembangkan. "Napi yang mempunyai talenta harus kita bantu untuk 

menggali potensi tersebut. Sehingga bila keluar nanti mereka sudah mempunyai modal keterampilan 

akan tetapi ia juga harus mempunyai modal," tambahnya. Yosef berharap pada pemerintah daerah, 

masyarakat dan lingkungan sekitarnya bisa membantu, apabila mereka sudah keluar dari Lapas ini. 

Sementara itu kepala Balai latihan Kerja (BLK) Kotabaru Siswanto mengatakan pelatihan ini bertujuan 

untuk memberikan bekal modal keterampilan kepada warga binaan Lapas perempuan kelas IIA Kotabaru. 

"Semoga dengan pelatihan tersebut menjadi bekal mereka dan bisa mempraktekkannya setelah bebas 

nanti," ucapnya. 
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Title Bupati Seruyan : Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi 

Aparatur Desa 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/604712/bupati-seruyan-sosialisasi-program-bpjs-

ketenagakerjaan-bagi-aparatur-desa 

Summary Bupati Seruyan Yulhaidir membuka kegiatan Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi 

Perlindungan Aparatur Desa di Kabupaten Seruyan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bupati 

Seruyan mengharapkan agar dapat memberikan pemahaman, akan pentingnya program 

jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan. "Sosialisasi ini, saya harapkan dapat memberikan 

edukasi program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan untuk aparatur desa di Kabupaten 

Seruyan," tuturnya. Kegiatan sosialisasi berlangsung di Lapangan Tennis Indoor Kuala 

Pembuang, dihadiri unsur Forkopimda Seruyan, Sekretaris Daerah Seruyan dengan peserta 

dari aparatur pemerintahan desa se- Kabupaten Seruyan, Selasa, 8 Februari 2022. 

 

 

 

Bupati Seruyan Yulhaidir membuka kegiatan Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Perlindungan 

Aparatur Desa di Kabupaten Seruyan.Kegiatan sosialisasi berlangsung di Lapangan Tennis Indoor Kuala 

Pembuang, dihadiri unsur Forkopimda Seruyan, Sekretaris Daerah Seruyan dengan peserta dari aparatur 

pemerintahan desa se- Kabupaten Seruyan, Selasa, 8 Februari 2022.Dalam arahannya, Yulhaidir 

menyampaikan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi aparatur pemerintahan desa. 

Agar tercipta rasa aman pada diri aparatur desa dan ketenangan dalam menjalankan tugas."Dengan 

terlindunginya aparatur desa melalui program BPJS Ketenagakerjaan ini, maka diharapkan akan 

berdampak pada peningkatan produktivitas kinerja pemerintahan desa, " kata Yulhaidir.Melalui kegiatan 

sosialisasi ini, Bupati Seruyan mengharapkan agar dapat memberikan pemahaman, akan pentingnya 

program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.Kemudian diharapkan seluruh kepala desa, bendahara 

desa dan aparatur desa lainnya bisa terdaftar dan mendapat perlindungan diri dengan mengikuti 

program ini."Sosialisasi ini, saya harapkan dapat memberikan edukasi program dan manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan untuk aparatur desa di Kabupaten Seruyan," tuturnya. 
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Title KDEI Taipei imbau pelaku video asusila serahkan diri Author _noname 

Media Antara Jatim Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://jatim.antaranews.com/berita/573717/kdei-taipei-imbau-pelaku-video-asusila-

serahkan-diri 

Summary KDEI Taipei sangat menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan 

oleh sebab itu mengimbau pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi 

setempat, demikian pernyataan resmi KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, 

Selasa (8/2). Agen penempatan kedua warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI 

Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak masuk kerja dan T sudah tidak berada di 

rumah majikan. KDEI juga mengimbau kepada WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui 

keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat menginformasikannya kepada otoritas 

Taiwan atau KDEI Taipei.. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau 

dua pelaku yang terlibat dalam video asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di 

Taiwan segera menyerahkan diri. 

 

 

 

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau dua pelaku yang terlibat dalam video 

asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan segera menyerahkan diri.KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan oleh sebab itu mengimbau 

pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi setempat, demikian pernyataan resmi 

KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, Selasa (8/2).Perwakilan Pemerintah RI di Taipei 

tersebut selanjutnya akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk menyelesaikan persoalan 

itu.Pihak KDEI kecewa karena sikap CY dan T tidak sesuai dengan janjinya yang akan pulang ke Indonesia 

setelah video asusila mereka berdua tersebar luas di kalangan PMI di Taiwan.Agen penempatan kedua 

warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak 

masuk kerja dan T sudah tidak berada di rumah majikan.Pihak agen juga sudah melaporkan hal tersebut 

tersebut kepada Biro Ketenagakerjaan (BLA) setempat pada Senin (7/2).KDEI juga mengimbau kepada 

WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat 

menginformasikannya kepada otoritas Taiwan atau KDEI Taipei.  
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Title Berkenalan dengan Sugiyati, Mantan Pekerja Migran yang Sukses 

Jual Selada Hidroponik! 

Author Edwin Zhan 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.tv/article/259844/berkenalan-dengan-sugiyati-mantan-pekerja-

migran-yang-sukses-jual-selada-hidroponik 

Summary Sugiyati, warga Dusun Gawok, Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten 

Jember, kini sibuk bercocok tanam sayuran jenis selada dengan sistem hidroponik. Sistem ini 

memberikan Sugiyati kesempatan untuk menanam tidak memerlukan lahan luas. Sugiyati 

memasarkan selada ke pedagang pasar, pemilik katering, kafe, dan restoran dengan harga 

Rp 25 ribu per kilogram. Seorang mantan pekerja migran indonesia (PMI) di Kabupaten 

Jember, Jawa Timur, sukses bercocok tanam sayuran di halaman rumahnya dengan sistem 

hidroponik. 

 

 

 

Seorang mantan pekerja migran indonesia (PMI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sukses bercocok 

tanam sayuran di halaman rumahnya dengan sistem hidroponik.Dengan usahanya, ia tak perlu lagi 

meninggalkan keluarganya untuk bekerja ke luar negeri.Sugiyati, warga Dusun Gawok, Desa 

Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, kini sibuk bercocok tanam sayuran jenis selada 

dengan sistem hidroponik.Sistem ini memberikan Sugiyati kesempatan untuk menanam tidak 

memerlukan lahan luas. Cukup dengan halaman di belakang rumahnya, ia sudah bisa bercocok 

tanam.Sebelumnya, ia bekerja di Singapura sebagai pekerja rumah tangga setelah cerai dengan suaminya 

pada tahun 2009.Desakan ekonomi sebagai orang tua tunggal dengan dua anak membuatnya nekat 

bekerja di luar negeri.Tahun 2012, ia memilih pulang kampung karena menyadari anak-anaknya telah 

lama kehilangan sosok orang tua.Ia kemudian membuka usaha budi daya selada dengan cara 

hidroponik.Modal awal yang digunakan Rp 700 ribu dan kini usahanya berkembang dengan pendapatan 

Rp 2 juta per bulan.Selada yang ditanam jenis Bohemia yang biasanya digunakan untuk campuran 

lalapan, kebab, hamburger, pizza, dan hotdog.Sugiyati memasarkan selada ke pedagang pasar, pemilik 

katering, kafe, dan restoran dengan harga Rp 25 ribu per kilogram.Dengan dibantu kedua anaknya, yakni 

Riki Ferdian dan Ahmad Mudori, Sugiyanti berencana menambah peralatan hidroponik untuk 

meningkatkan produksi seladanya karena permintaan pasar terus meningkat. 
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Title KDEI Taipei imbau pekerja migran pelaku video asusila 

serahkan diri 

Author M. Irfan Ilmie 

Media Antara Sumsel Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://sumsel.antaranews.com/berita/620725/kdei-taipei-imbau-pekerja-migran-pelaku-

video-asusila-serahkan-diri 

Summary KDEI Taipei sangat menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan 

oleh sebab itu mengimbau pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi 

setempat, demikian pernyataan resmi KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, 

Selasa (8/2). Agen penempatan kedua warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI 

Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak masuk kerja dan T sudah tidak berada di 

rumah majikan. KDEI juga mengimbau kepada WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui 

keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat menginformasikannya kepada otoritas 

Taiwan atau KDEI Taipei. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau 

dua pelaku yang terlibat dalam video asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di 

Taiwan segera menyerahkan diri. 

 

 

 

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau dua pelaku yang terlibat dalam video 

asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan segera menyerahkan diri.KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan oleh sebab itu mengimbau 

pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi setempat, demikian pernyataan resmi 

KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, Selasa (8/2).Perwakilan Pemerintah RI di Taipei 

tersebut selanjutnya akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk menyelesaikan persoalan 

itu.Pihak KDEI kecewa karena sikap CY dan T tidak sesuai dengan janjinya yang akan pulang ke Indonesia 

setelah video asusila mereka berdua tersebar luas di kalangan PMI di Taiwan.Agen penempatan kedua 

warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak 

masuk kerja dan T sudah tidak berada di rumah majikan.Pihak agen juga sudah melaporkan hal tersebut 

tersebut kepada Biro Ketenagakerjaan (BLA) setempat pada Senin (7/2).KDEI juga mengimbau kepada 

WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat 

menginformasikannya kepada otoritas Taiwan atau KDEI Taipei. 
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Title Video Asusila Pekerja Migran Indonesia Tersebar di 

Taiwan - Ulasan.co 

Author M Bunga Ashab 

Media Ulasan.co Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://ulasan.co/video-asusila-pekerja-migran-indonesia-tersebar-di-taiwan 

Summary Video asusila Pekerja Migran Indonesia (PMI) berinisial CY dan T tersebar luas di kalangan 

PMI di Taiwan. Tersebarnya video asusila itu, pihak Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei mengimbau dua pelaku segera menyerahkan diri. Perwakilan Pemerintah RI 

di Taipei tersebut selanjutnya akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk 

menyelesaikan persoalan itu. Pihak KDEI kecewa karena sikap CY dan T tidak sesuai dengan 

janjinya yang akan pulang ke Indonesia setelah video asusila mereka berdua tersebar luas di 

kalangan PMI di Taiwan. 

 

 

 

 Video asusila Pekerja Migran Indonesia (PMI) berinisial CY dan T tersebar luas di kalangan PMI di 

Taiwan.Tersebarnya video asusila itu, pihak Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei 

mengimbau dua pelaku segera menyerahkan diri.Perwakilan Pemerintah RI di Taipei tersebut selanjutnya 

akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk menyelesaikan persoalan itu.KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan oleh sebab itu mengimbau 

pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi setempat, demikian pernyataan resmi 

KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, Selasa (08/02).Pihak KDEI kecewa karena sikap CY dan 

T tidak sesuai dengan janjinya yang akan pulang ke Indonesia setelah video asusila mereka berdua 

tersebar luas di kalangan PMI di Taiwan.Agen penempatan kedua warga negara Indonesia melaporkan 

kepada KDEI Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak masuk kerja dan T sudah tidak berada di 

rumah majikan.Pihak agen juga sudah melaporkan hal tersebut tersebut kepada Biro Ketenagakerjaan 

(BLA) setempat pada Senin (07/02).KDEI juga mengimbau kepada WNI lainnya di Taiwan yang 

mengetahui keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat menginformasikannya kepada otoritas 

Taiwan atau KDEI Taipei. (*) 
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Title KDEI Taipei minta pelaku video asusila serahkan diri Author _noname 

Media Antara Aceh Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://aceh.antaranews.com/berita/268393/kdei-taipei-minta-pelaku-video-asusila-

serahkan-diri 

Summary KDEI Taipei sangat menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan 

oleh sebab itu mengimbau pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi 

setempat, demikian pernyataan resmi KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, 

Selasa (8/2). Agen penempatan kedua warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI 

Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak masuk kerja dan T sudah tidak berada di 

rumah majikan. KDEI juga mengimbau kepada WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui 

keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat menginformasikannya kepada otoritas 

Taiwan atau KDEI Taipei. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau 

dua pelaku yang terlibat dalam video asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di 

Taiwan segera menyerahkan diri. 

 

 

 

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau dua pelaku yang terlibat dalam video 

asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan segera menyerahkan diri.KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan oleh sebab itu mengimbau 

pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi setempat, demikian pernyataan resmi 

KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, Selasa (8/2).Perwakilan Pemerintah RI di Taipei 

tersebut selanjutnya akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk menyelesaikan persoalan 

itu.Pihak KDEI kecewa karena sikap CY dan T tidak sesuai dengan janjinya yang akan pulang ke Indonesia 

setelah video asusila mereka berdua tersebar luas di kalangan PMI di Taiwan.Agen penempatan kedua 

warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak 

masuk kerja dan T sudah tidak berada di rumah majikan.Pihak agen juga sudah melaporkan hal tersebut 

tersebut kepada Biro Ketenagakerjaan (BLA) setempat pada Senin (7/2).KDEI juga mengimbau kepada 

WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat 

menginformasikannya kepada otoritas Taiwan atau KDEI Taipei. 
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Title 2 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Diduga Terlibat Video 

Asusila 

Author _noname 

Media Tempo.co Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://dunia.tempo.co/read/1559057/2-pekerja-migran-indonesia-di-taiwan-diduga-

terlibat-video-asusila 

Summary Dua pekerja migran Indonesia di Taiwan diduga terlibat dalam pembuatan video asusila, 

yang tersebar di kalangan pekerja di sana. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di 

Taipei sedang mencari mereka, karena tiba-tiba menghilang dari tempat kerja dan 

tinggalnya. Perwakilan Pemerintah RI di Taipei tersebut mengimbau dua pelaku yang terlibat 

dalam video asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan segera menyerahkan 

diri, demikian dilaporkan Antara, Rabu, 9 Februari 2022. KDEI akan berkoordinasi dengan 

otoritas Taiwan untuk menyelesaikan persoalan itu. 

 

 

Dua pekerja migran Indonesia di Taiwan diduga terlibat dalam pembuatan video asusila, yang tersebar di 

kalangan pekerja di sana. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei sedang mencari mereka, 

karena tiba-tiba menghilang dari tempat kerja dan tinggalnya.Perwakilan Pemerintah RI di Taipei 

tersebut mengimbau dua pelaku yang terlibat dalam video asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia 

di Taiwan segera menyerahkan diri, demikian dilaporkan Antara, Rabu, 9 Februari 2022.KDEI Taipei 

sangat menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan oleh sebab itu 

mengimbau pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi setempat, demikian 

pernyataan resmi KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, Selasa (8/2).KDEI akan 

berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk menyelesaikan persoalan itu.Pihak KDEI kecewa karena 

sikap CY dan T tidak sesuai dengan janjinya yang akan pulang ke Indonesia setelah video asusila mereka 

berdua tersebar luas di kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan.Agen penempatan kedua warga 

negara Indonesia melaporkan kepada KDEI Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak masuk 

kerja dan T sudah tidak berada di rumah majikan.Pihak agen juga sudah melaporkan hal tersebut tersebut 

kepada Biro Ketenagakerjaan (BLA) setempat pada Senin (7/2). KDEI juga mengimbau kepada WNI 

lainnya di Taiwan yang mengetahui keberadaan keduanya dapat menginformasikan kepada otoritas 

Taiwan atau KDEI Taipei. 
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Title Disambut Hujan, Apel Bulan K3 Tetap Terlaksana Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/604752/disambut-hujan-apel-bulan-k3-tetap-

terlaksana 

Summary Disambut rintikan hujan, Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2022 

tetap terlaksana di Halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Kalimantan Timur, Rabu (9/2/2022). Apel dipimpin langsung Wakil Gubernur Kalimantan 

Timur H Hadi Mulyadi. Dalam sambutannya Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah yang 

dibacakan Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi mengatakan K3 diperlukan 

untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta 

menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat 

perlindungan atas keselamatannya. "Secara khusus saya berpesan kepada teman-teman 

SP/SB agar menjadikan K3 sebagai objek prioritas perhatian mereka, karena menyangkut 

keselamatan jiwa dan kesehatan manusia,"tuturnya. 

 

 

 

Disambut rintikan hujan, Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2022 tetap terlaksana 

di Halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur, Rabu 

(9/2/2022).Meskipun hujan tidak menurunkan semangat peserta untuk mengikuti apel tersebut. Apel 

dipimpin langsung Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi.Dalam sambutannya Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah yang dibacakan Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi 

mengatakan K3 diperlukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja serta menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat 

perlindungan atas keselamatannya.Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 terdapat 

182. 000 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang tahun 2020 terdapat 225. 000 kasus kecelakaan kerja, 53 

kasus penyakit akibat kerja yang 11 (sebelas) diantaranya disebabkan Covid-19.Sepanjang Januari hingga 

September tahun 2021 terdapat 82.000 kasus kecelakaan kerja dan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) 

kasus penyakit akibat kerja yang 65%-nya disebabkan karena Covid-19.ia terbanyak yang mengalami 

kecelakaan kerja adalah pada kelompok usia muda 20 sampai 25 tahun. lni memberikan sinyal bahwa 

usia-usia muda berpotensi pada kurangnya kesadaran berperilaku selamat."Secara khusus saya berpesan 



 

158 

 

kepada teman-teman SP/SB agar menjadikan K3 sebagai objek prioritas perhatian mereka, karena 

menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan manusia,"tuturnya.Kecelakaan kerja tidak hanya 

menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat 

memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.Kondisi kerja yang aman, sehat dan nyaman 

adalah kunci utama peningkatan produktivitas dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan.Acara juga 

dirangkai penyerahan Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AID, Penghargaan 

Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 dan Penghargaan Kecelakaan Nihil bagi Perusahaan di 

Kalimantan Timur.Diakhir acara dilakukan Demonstrasi Kedaulatan, K3 Fire Fighting dan First Aid oleg PT. 

Antareja Mahada Makmur. 
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Title Airlangga Hartarto: Pemerintah Dorong Kebijakan Turunkan 

Tingkat Kemiskinan 

Author _noname 

Media Tribun News Lampung Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://lampung.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-

kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan 

Summary Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga 

Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan 

Nasional di Kendari, Selasa, (8/2). Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang 

sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan 

sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan 

sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 

menjadi 9,71 persen pada September 2021. 

 

 

 

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mendorong berbagai 

kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan wilayah di Indonesia sepanjang 

2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional 

Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2).Menko Airlangga 

mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat kemiskinan adalah 

program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Ketua 

Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan 

sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 

persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial telah 

menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada September 2021," kata 

Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni Maret pada 2015 sebesar 
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11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 10,86 persen dan September 

10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 persen.Penurunan terus 

berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, kemudian berlanjut pada 

Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren penurunan ini terhenti pada 

2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat kemiskinan meningkat menjadi 

9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada September.Meski demikian 

tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 persen 

seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program perlindungan sosial 

terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain untuk 

pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas.Sementara 

program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk melanjutkan program 

bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta 

antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Video Asusila Pekerja Indonesia, KDEI Taipei Imbau Pelaku 

Serahkan Diri 

Author _noname 

Media Berita Satu Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.beritasatu.com/dunia/889069/video-asusila-pekerja-indonesia-kdei-taipei-

imbau-pelaku-serahkan-diri 

Summary KDEI Taipei sangat menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan 

oleh sebab itu mengimbau pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi 

setempat, demikian pernyataan resmi KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, 

Selasa (8/2/2022). Agen penempatan kedua warga negara Indonesia melaporkan kepada 

KDEI Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak masuk kerja dan T sudah tidak 

berada di rumah majikan. 

 

 

 

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau dua pelaku yang terlibat dalam video 

asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan segera menyerahkan diri.KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan oleh sebab itu mengimbau 

pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi setempat, demikian pernyataan resmi 

KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, Selasa (8/2/2022).Perwakilan Pemerintah RI di Taipei 

tersebut selanjutnya akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk menyelesaikan persoalan 

itu.Pihak KDEI kecewa karena sikap CY dan T tidak sesuai dengan janjinya yang akan pulang ke Indonesia 

setelah video asusila mereka berdua tersebar luas di kalangan PMI di Taiwan.Agen penempatan kedua 

warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak 

masuk kerja dan T sudah tidak berada di rumah majikan.Pihak agen juga sudah melaporkan hal tersebut 

tersebut kepada Biro Ketenagakerjaan (BLA) setempat pada Senin (7/2/2022).KDEI juga mengimbau 

kepada WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat 

menginformasikannya kepada otoritas Taiwan atau KDEI Taipei.Saksikan live streaming program-

program BeritaSatu TV di sini 
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Title Bantu Tenaga Kerja Terdampak Pandemi, RSA Hadirkan Pelatihan 

Serta Pengembangan Kemampuan Digital 

Author _noname 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read392037/bantu-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-rsa-

hadirkan-pelatihan-serta-pengembangan-kemampuan-digital 

Summary Melihat situasi ini, Remote Skills Academy (RSA) oleh Livit sebuah program pendidikan 

berbasis daring yang fokus pada pengembangan skill tenaga kerja Indonesia dengan 

teknologi digital menginisiasi Remote Skills Summit Indonesia (RSSI). Lebih lanjut, Lavina 

menjelaskan RSA mengemas kurikulum pembelajaran digital menarik dalam bentuk teori 

dan juga praktik kepada peserta. Mulai dari Virtual Assistance, Digital Marketing, Project 

Management, Online Bussiness Manager, Scrum and Product Owner, SEO, hingga 

pengolahan media sosial dan pengelolaan website. Melalui acara RSSI, RSA berharap dapat 

mendukung program sinergitas Pentahelix, yaitu memetakan mata pencaharian alternatif 

dan meningkatkan jumlah angkatan kerja selama proses pemulihan ekonomi dengan 

semangat Bali KemBali dan Bali Bangkit. 

 

 

 

Pandemi yang hadir di Indonesai dua tahun belakangan bukan hanya berdampak pada krisis kesehatan, 

tapi juga perekonomian. Pengangguran merupakan salah satu yang genting karena banyak perusahaan 

terus mengalamai kerugian. Selain itu, kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia menyebabkan belum 

dapat dipastikannya jika kondisi ini dapat kembali membaik pada triwulan pertama 2022.Melihat situasi 

ini, Remote Skills Academy (RSA) oleh Livit sebuah program pendidikan berbasis daring yang fokus pada 

pengembangan skill tenaga kerja Indonesia dengan teknologi digital menginisiasi Remote Skills Summit 

Indonesia (RSSI).Dalam acara yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (09/02) dijelaskan bahwa 

program ini membekali peserta atau tenaga kerja dengan skill digital agar mampu mendapatkan 

alternatif pekerjaan dari sektor industri yang terdampak pandemi melalui re-skill, up-skill, dan remote 

working."Remote Skills Academy hadir di Indonesia untuk menginspirasi tenaga kerja, khususnya 

generasi muda, agar melatih keterampilan baru (re-skill) dan meningkatkan (up-skill) keterampilan 

mereka sehingga menjadi profesional yang cakap dan mampu bersaing di dunia digital saat ini," kata 

Lavinia Iosub, Managing Partner di Livit dan Founder dari Remote Skills Academy.Ia melanjutkan, "Di 



 

163 

 

Remote Skills Summit Indonesia, selain memberikan seminar dan pelatihan digital, kami juga 

menghubungkan peserta dengan perusahaan mitra kami sehingga mereka dapat membangun karier yang 

sukses dan menavigasi perubahan hidup mereka sejak pandemi melalui remote networking."Lebih lanjut, 

Lavina menjelaskan RSA mengemas kurikulum pembelajaran digital menarik dalam bentuk teori dan juga 

praktik kepada peserta. Mulai dari Virtual Assistance, Digital Marketing, Project Management, Online 

Bussiness Manager, Scrum and Product Owner, SEO, hingga pengolahan media sosial dan pengelolaan 

website."Berbagai subyek ini disusun oleh fasilitator untuk mempersiapkan tenaga kerja beradaptasi 

hingga mampu meniti karier melalui remote working."Ia juga menerangkan, program ini dibentuk 

seiringan dengan upaya pemerintah melalui kolaborasi Pentahelix untuk memulihkan kembali kehidupan 

masyarakat Bali di tengah pandemi. Melalui acara RSSI, RSA berharap dapat mendukung program 

sinergitas Pentahelix, yaitu memetakan mata pencaharian alternatif dan meningkatkan jumlah angkatan 

kerja selama proses pemulihan ekonomi dengan semangat Bali KemBali dan Bali Bangkit. 

  



 

164 

 

Title Kegiatan Mengundang Kerumunan Dilarang, Pemkab Cilacap 

Pastikan Tidak Ada Perayaan Hari Jadi 

Author Radar Banyumas 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://radarbanyumas.co.id/kegiatan-mengundang-kerumunan-dilarang-pemkab-cilacap-

pastikan-tidak-ada-perayaan-hari-jadi 

Summary Terkait Hari Jadi Kabupaten Cilacap, Pemkab pun tidak akan mengadakan kegiatan yang 

berpotensi mengundang kerumunan. 19 di Kabupaten Cilacap terus mengalami peningkatan 

di tiga pekan terakhir. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf menyampaikan, 

saat ini Polres Cilacap tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Selain itu, Pak Luhut (Wakil 

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) juga menyarankan 

bagi masyarakat usia 60 tahun keatas selama Februari hingga Maret supaya di rumah saja," 

kata Farid usai Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Kabupaten Cilacap di Ruang Rapat 

Jalabhumi, kemarin. 

 

 

 

19 di Kabupaten Cilacap terus mengalami peningkatan di tiga pekan terakhir. Berbagai langkah dilakukan 

Satgas untuk menekan penularan. Diantaranya dengan tidak memberikan izin keramaian.Sekretaris 

Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf menyampaikan, saat ini Polres Cilacap tidak akan mengeluarkan 

izin keramaian.Terkait Hari Jadi Kabupaten Cilacap, Pemkab pun tidak akan mengadakan kegiatan yang 

berpotensi mengundang kerumunan."Selama Februari sampai Maret, Polres tidak akan mengeluarkan 

izin keramaian. Selain itu, Pak Luhut (Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional) juga menyarankan bagi masyarakat usia 60 tahun keatas selama Februari hingga Maret supaya 

di rumah saja," kata Farid usai Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Kabupaten Cilacap di Ruang Rapat 

Jalabhumi, kemarin.Selain kembali menggencarkan operasi protokol kesehatan, Satgas Covid-19 

Kabupaten Cilacap telah mengintruksikan para pejabat di Cilacap dan ASN bisa memberikan contoh yang 

baik untuk masyarakat."Ayolah, sebagai pimpinan OPD, Camat yang ada di Kecamatan dan yang lainnya 

untuk memberikan panutan dan contoh kepada masyarakat agar Covid-19 di Cilacap bisa cepat mereda," 

dia menambahkan.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dr Pramesti Griana Dewi mengatakan, 

kenaikan angka positif Covid-19 menjadi perhatian penuh Pemekab Cilacap.Selain karena varian Omicron 

yang mudah menular, menurunnya disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat juga menjadi 
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penyebab lain.Kasus terkonfirmasi positif aktif di Cilacap hingga Senin (7/2) mencapai 139 kasus. 

Kenaikan ini sudah terjadi sejak akhir Januari dan meningkat cepat di awal Februari."Ditemukan beberapa 

klaster penambahan kasus, seperti di Gumilir, Cilacap Utara klaster keluarga TKI yang baru pulang dari 

Korea Selatan, dan klaster sekolah di SMP N 1 Sampang," jelas dia.Dari pemantauan Satgas banyak 

masyarakat saat ini telah mengabaikan prokes dan merasa aman setelah vaksin. Menurut dia, itu menjadi 

salah satu penyebab cepatnya penularan varian Omicron ini."Penularan di klaster banyak yang 

disebabkan karena acara kumpul tanpa masker, olahraga bersama hingga penularan di rumah," tandas 

dia. 

  



 

166 

 

Title Video Asusila Pekerja Migran Indonesia Meresahkan Ini Kata 

KDEI Taipei 

Author _noname 

Media Vivanews Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.viva.co.id/berita/dunia/1447825-video-asusila-pekerja-migran-indonesia-

meresahkan-ini-kata-kdei-taipei 

Summary KDEI Taipei sangat menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan 

oleh sebab itu mengimbau pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi 

setempat, demikian pernyataan resmi KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, 

Selasa (8/2). Agen penempatan kedua warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI 

Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak masuk kerja dan T sudah tidak berada di 

rumah majikan. KDEI juga mengimbau kepada WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui 

keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat menginformasikannya kepada otoritas 

Taiwan atau KDEI Taipei. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau 

dua pelaku yang terlibat dalam video asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di 

Taiwan segera menyerahkan diri. 

 

 

 

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau dua pelaku yang terlibat dalam video 

asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan segera menyerahkan diri.KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan oleh sebab itu mengimbau 

pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi setempat, demikian pernyataan resmi 

KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, Selasa (8/2).Perwakilan Pemerintah RI di Taipei 

tersebut selanjutnya akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk menyelesaikan persoalan 

itu.Pihak KDEI kecewa karena sikap CY dan T tidak sesuai dengan janjinya yang akan pulang ke Indonesia 

setelah video asusila mereka berdua tersebar luas di kalangan PMI di Taiwan.Agen penempatan kedua 

warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak 

masuk kerja dan T sudah tidak berada di rumah majikan.Pihak agen juga sudah melaporkan hal tersebut 

tersebut kepada Biro Ketenagakerjaan (BLA) setempat pada Senin (7/2).KDEI juga mengimbau kepada 

WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat 

menginformasikannya kepada otoritas Taiwan atau KDEI Taipei. 
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Title Dapat Tekanan, 2 Perusahaan Cabut Gugatan soal UMP ke 

Anies 

Author Trio Hamdani 

Media Detik Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5934926/dapat-tekanan-2-perusahaan-

cabut-gugatan-soal-ump-ke-anies 

Summary Dewan Pimpinan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP 

Apindo DKI Jakarta) menyatakan ada 2 perusahaan yang mencabut gugatannya lantaran 

mendapatkan tekanan. "Semula ada 2 perusahaan yang ikut andil, tapi di tengah-tengah dia 

menarik kembali karena ada sesuatu dan lain hal," kata Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta 

Nurjaman kepada detikcom, Rabu (9/2/2022). Upaya pengusaha menggugat Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan masih bergulir. Isi Gugatannya meminta penetapan upah minimum 

provinsi (UMP) 2022 kembali ke Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021. 

 

 

Upaya pengusaha menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih bergulir. Isi Gugatannya 

meminta penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 kembali ke Keputusan Gubernur Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 

November 2021.Dewan Pimpinan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(DPP Apindo DKI Jakarta) menyatakan ada 2 perusahaan yang mencabut gugatannya lantaran 

mendapatkan tekanan."Semula ada 2 perusahaan yang ikut andil, tapi di tengah-tengah dia menarik 

kembali karena ada sesuatu dan lain hal," kata Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman kepada 

detikcom, Rabu (9/2/2022).Dia menjelaskan pengusaha mendapatkan tekanan dari pemerintah maupun 

serikat pekerja. Alhasil kini Apindo DKI Jakarta berjuang sendiri di meja hijau."Tekanan itu baik dari 

pemerintah maupun dari teman-teman serikat pekerja. Jadi mereka mencari selamat saja, ya nggak apa-

apa gitu, toh itu juga hanya melengkapi kemarin bahwa kami tidak sendirian," tuturnya.Meski begitu, 

Apindo sendiri merupakan wadah para pengusaha. Jadi pihaknya tetap membawa aspirasi para 

pengusaha dalam melakukan gugatan ke PTUN.Tujuan gugatannya adalah meminta dibatalkannya UMP 

yang mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 

tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Nurjaman memastikan pihaknya 

akan terus maju menjalani proses gugatan kepada Anies Baswedan di PTUN."Tetap maju karena kita kan 

bukan masalah besar kecilnya (UMP) yang dinaikkan, tapi kami kepada kebijakan, prosesnya, dan 

mekanismenya, benar nggak? seusai aturan nggak? makanya kami ke PTUN karena (penetapan UMP DKI) 

tidak sesuai aturan. Kalau kami menerima itu berarti kami menerima yang salah. Sudah tahu mana yang 

benar masa kita ikut yang salah," tambahnya.Diketahui sebelumnya Anies menerbitkan SK 1395 yang 

menetapkan upah minimum Jakarta naik 0,85%. Kemudian dia merevisinya dengan mengeluarkan SK 

1517 sehingga UMP naik sebesar 5,1% di 2022. 
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Title Pemda KKU Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, 

Bupati Citra: Ringankan Beban PTT 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pemda-kku-kerjasama-dengan-bpjs-

ketenagakerjaan-pontianak-bupati-citra-ringankan-beban-ptt 

Summary "Hari ini kita melakukan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kayong 

Utara dengan BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 

83 tahun 2021," kata Bupati Kayong Utara, Citra Duani kepada Tribunpontianak.co.id dan 

awak media lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Pontianak melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama 

dan Perjanjian Kerja Sama di Istana Rakyat Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan 

Barat. Bupati Citra menerangkan, bahwa kesepakatan ini merupakan upaya Pemerintah 

Daerah meringankan beban khususnya bagi tenaga Pegawai Tidak Tetap di lingkungan 

Pemda Kayong Utara. Pada kesempatan ini, Bupati Kayong Utara, Citra Duani saat dimintai 

keterangan menyampaikan tanggapannya atas pelaksanaan kesepakatan bersama dan 

perjanjian kerjasama ini. 

 

 

 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak 

melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Istana Rakyat 

Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.Pada kesempatan ini, Bupati Kayong Utara, Citra 

Duani saat dimintai keterangan menyampaikan tanggapannya atas pelaksanaan kesepakatan bersama 

dan perjanjian kerjasama ini."Hari ini kita melakukan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah 

Daerah Kayong Utara dengan BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti peraturan Bupati Kayong Utara 

Nomor 83 tahun 2021," kata Bupati Kayong Utara, Citra Duani kepada Tribunpontianak.co.id dan awak 

media lainnya. Rabu 9 Februari 2022.Bupati Citra menerangkan, bahwa kesepakatan ini merupakan 

upaya Pemerintah Daerah meringankan beban khususnya bagi tenaga Pegawai Tidak Tetap di lingkungan 

Pemda Kayong Utara."Ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam meringankan beban khususnya, 

tenaga-tenaga PTT (pegawai tidak tetap)," terangnya.Ditambahkan Bupati Kayong Utara ini, bahwa 

Program Jaminan sosial nasional merupakan implementasi, bahwa setiap orang berhak atas jamninan 
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sosial."Program Jaminan Sosial Nasional merupakan implementasi sebuah kesadaran, bahwa setiap 

orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan 

meningkatkan martabatnya," sebut Bupati Citra.Ia mengungkapkan, hadirnya program tersebut 

meripakan bentuk hadirnya Pemerintah kepada masyarakat yang sejahtera, adil serta makmur."Program 

ini merupakan bentuk hadirnya Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil 

dan makmur," tutupnya. 
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Title Dituduh Buka Brankas, 7 Karyawan Starbucks Dipecat! Author Zuhirna Wulan Dilla 

Media Okezone Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/320/2544648/dituduh-buka-brankas-7-

karyawan-starbucks-dipecat 

Summary Sebanyak tujuh karyawan Starbucks di Mephis, Tennessee, dipecat pada Selasa (8/2/2022). 

Seorang juru bicara Starbucks, Reggie Borges, mengatakan, para karyawan ini telah 

melanggar kebijakan keselamatan dan keamanan perusahaan. 

 

 

Sebanyak tujuh karyawan Starbucks di Mephis, Tennessee, dipecat pada Selasa (8/2/2022).Dikutip dari 

The New York Time, padahal tujuh karyawan Starbukcs itu merupakan serikat pekerja yang menyatukan 

gerai toko di seluruh negara.Seorang juru bicara Starbucks, Reggie Borges, mengatakan, para karyawan 

ini telah melanggar kebijakan keselamatan dan keamanan perusahaan.Alasannya, mereka yang 

tergabung dalam serikat pekerja ingin mengatur toko dan menuduh Starbucks tidak memberikan benefit 

yang baik kepada karyawan.Bahkan serikat pekerja itu juga melakukan wawancara dengan salah satu 

media lokal.Skema pemecatan ini dilakukan setelah adanya penyelidikan kepada serikat pekerja.Surat 

pemecatan itu juga sudah dikirim ke email mereka.Unggahan di Twitter soal Starbucks mengizinkan 

serikat pekerja wawancara dengan media lokal pun langsung dibantah.Hal itu dinilai karena para 

karyawan membocorkan SOP perusahaan."Itu jelas merupakan pelanggaran kebijakan, belum lagi soal 

kurangnya masker," tulis Borges.Lalu, pelanggaran lainnya, di mana para pekerja pernah ada di toko 

setelah tutup tanpa izin.Borges menyebut, ada juga karyawan yang nekat masuk ke area yang dibatasi, 

padahal itu bukan kewenangan mereka.Yang lebih mencengangkan, Borges mengungkapkan adanya 

karyawan yang membuka brankas toko."Kami benar-benar memecat mitra yang tidak berwenang masuk 

ke toko setelah jam kerja atau melanggar kebijakan seperti membiarkan orang lain menangani uang tunai 

di brankas ketika tidak diizinkan untuk melakukannya. Ini adalah kebijakan umum yang dipahami oleh 

para mitra karena membawa elemen keselamatan dan risiko keamanan," katanya.Tapi, dua karyawan 

yang sudah diberhentikan itu malah mengklaim kalau pelanggaran yang dituduhkan ke mereka tidak 

benar.Bagi mereka, semua hal yang dilakukan karyawan itu masih dalam tahap SOP toko.Seorang mantan 

pekerja bernama, Beto Sanchez, yang mendapat tuduhan membuka brankas ikut bersuara.Dia menyebut 

kalau tanggung jawab pekerjaannya adalah supervisor shift, sehingga pengecekan brankas masuk dalam 

bagian kerja tersebut.Dia masih bertanya-tanya mengapa langsung dipecat tanpa adanya sanksi lain 

dulu.Starbucks Workers United, serikat pekerja yang mewakili pekerja di dua toko di Buffalo dan yang 

membantu menyatukan pekerja Starbucks di seluruh negeri, mengajukan tuntutan atas ketidakadilan 

terkait pemecatan ini."Starbucks memilih secara selektif untuk menegakkan kebijakan yang sebelumnya 

telah secara konsisten ditegakkan sebagai dalih untuk memecat para pemimpin serikat pekerja," ucap 

Beto.Sebagai informasi, seorang hakim untuk Dewan Hubungan Perburuhan Nasional menemukan 

bahwa Starbucks pada tahun 2019 dan 2020 telah mendisiplinkan secara tidak sah dan memecat dua 

karyawan yang ingin mendirikan sebuah toko di Philadelphia.Tapi Starbucks telah mengajukan banding 

atas putusan tersebut.Dewan perburuhan di bawah Presiden Barack Obama Wilma Liebman pun ikut 

menanggapi kalau pemecatan tersebut tidak adil. 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan 

Layanan Manfaat Program JKP 

Author https&#58;//radarkediri.jawapos.com 

Media Radar Kediri Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://radarkediri.jawapos.com/show-case/09/02/2022/bpjamsostek-siap-berikan-

layanan-manfaat-program-jkp 

Summary Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, 

peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis 

terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan. BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS 

Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika 

ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro 

Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini. 

 

 

 

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti 

saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 

Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-undang (UU) No 11/2020 tentang Cipta Kerja. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di 

seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 37/2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis 

terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan. Yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) 

dengan kategori skala besar dan menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada. Yakni empat program BPJAMSOSTEK, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan 
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(JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala kecil dan 

mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya empat program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 

tiga manfaat program JKP. Antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan 

kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama 

diberikan sebesar 45 persen dari upah yang dilaporkan. Kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang 

tunai yang diberikan sebesar 25 persen dari upah terlapor. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk 

manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran 

tambahan.Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah 

mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini. Dan berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan filosofinya, yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. "Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas 

mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia," tegas Anggoro, Rabu (9/2).Program JKP 

ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir tepat di masa pandemi. Dimana banyak perusahaan 

atau badan usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya program JKP 

ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan 

sehari-hari. Dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka 

dalam merajut kembali masa depan yang lebih cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik 

pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya 

juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian 

segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," 

pungkas Anggoro. 
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Title Jangan Ucapkan Kata-kata Ini di Negara Malaysia, Bisa Kena 

Tampar, TKI Wajib Tahu 

Author _noname 

Media Jurnal Soreang Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013692905/jangan-ucapkan-

kata-kata-ini-di-negara-malaysia-bisa-kena-tampar-tki-wajib-tahu 

Summary Jangan ucapkan kata-kata ini di negara Malaysia, bisa kena tampar, yang ingin jadi Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) atau pelancong wajib tahu. Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu 

Malaysia memang memiliki kemiripan, sehingga para TKI yang kerja di negara Malaysia tak 

terlalu terkendala bahasa. Akan tetapi tetap saja terdapat beberapa kata yang berbeda 

maknanya antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Malaysia. Oleh sebab itu para calon 

TKI atau pelancong yang akan ke Malaysia hendaknya mengetahui perbedaan makna 

tersebut. 

 

 

Jangan ucapkan kata-kata ini di negara Malaysia, bisa kena tampar, yang ingin jadi Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) atau pelancong wajib tahu.Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Malaysia memang memiliki 

kemiripan, sehingga para TKI yang kerja di negara Malaysia tak terlalu terkendala bahasa.Akan tetapi 

tetap saja terdapat beberapa kata yang berbeda maknanya antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu 

Malaysia. Oleh sebab itu para calon TKI atau pelancong yang akan ke Malaysia hendaknya mengetahui 

perbedaan makna tersebut.Hal tersebut dimaksudkan agar para TKI dan pelancong yang akan ke 

Malaysia tidak mendapat masalah kesalah pahaman dengan warga Malaysia yang tak mengerti Bahasa 

Indonesia.Berikut beberapa kata dalam Bahasa Indonesia yang berbeda maknanya dengan Bahasa 

Melalu Malaysia. GampangGampang dalam Bahasa Melayu artinya anak haram, sedangkan dalam Bahasa 

Indonesia artinya mudah.Sebaiknya menggunakan kata-kata lain selain kata gampang. Lebih baiknya 

mengganti kata gampang menjadi senang.Sebab menurut Bahasa Melayu, kata senang artinya 

gampang.ButuhButuh dalam Bahasa Melayu artinya alat kelamin pria, sedangkan dalam Bahasa 

Indonesia artinya perlu.Maka dari itu, sebaiknya di Malaysia gunakan kata perlu untuk mengganti kata 

butuh.PantatPantat dalam Bahasa Melayu artinya alat kelamin perempuan, sedangkan dalam Bahasa 

Indonesia artinya bagian pangkal paha di sebelah belakang. BuntutBuntut dalam Bahasa Melayu artinya 

pantat, sedangkan dalam Bahasa Indonesia artinya ekor. 
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Title Kartu Prakerja Dinilai Bisa Jadi Solusi Atasi Scarring Effect Akibat 

Pandemi 

Author Merdeka 

Media Merdeka Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/uang/kartu-prakerja-dinilai-bisa-jadi-solusi-atasi-scarring-effect-

akibat-pandemi.html 

Summary Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, 

Program Kartu Prakerja dapat menjadi solusi untuk mengatasi scarring effect yang terjadi 

akibat pandemi. "Program ini terbukti dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas dan 

keterampilan kewirausahaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan 

untuk pekerjaan baru," kata Febrio dalam webinar Dampak Kartu Prakerja sebagai Program 

Pemulihan Covid-19, Rabu (9/2). Seiring dengan masuknya program Kartu Prakerja dan 

besarnya harapan program ini dapat mengatasi beberapa tantangan di pasar tenaga kerja 

Indonesia. Scarring effect adalah kondisi di mana masyarakat takut untuk membelanjakan 

dan menginvestasikan uangnya. 

 

 

 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, Program Kartu 

Prakerja dapat menjadi solusi untuk mengatasi scarring effect yang terjadi akibat pandemi. Scarring effect 

adalah kondisi di mana masyarakat takut untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya.Dia 

menegaskan, covid-19 masih merupakan tantangan utama yang meninggalkan bekas atau scarring bagi 

dunia dan Indonesia sejak diumumkan sebagai pandemi pada 2020 silam. Meski sudah sekitar 2 tahun 

berada di dalam pandemi, dunia masih terus mencari keseimbangan antara pemulihan aktivitas ekonomi 

dan pengendalian pandemi.Menurutnya, program kartu pra kerja merupakan salah satu program penting 

yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat, dalam menghadapi tantangan di dunia kerja.Program 

ini merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam menjawab tantangan mengenai sejumlah isu-isu 

Ketenagakerjaan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Program kartu Prakerja ini telah 

menunjukkan peranannya yang sangat baik selama ini."Program ini terbukti dapat meningkatkan 

kompetensi, produktivitas dan keterampilan kewirausahaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

dan kesempatan untuk pekerjaan baru," kata Febrio dalam webinar Dampak Kartu Prakerja sebagai 

Program Pemulihan Covid-19, Rabu (9/2).Seiring dengan masuknya program Kartu Prakerja dan besarnya 
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harapan program ini dapat mengatasi beberapa tantangan di pasar tenaga kerja Indonesia. Maka evaluasi 

atas program kartu Prakerja ini sangat penting dilakukan."Untuk itu, Saya mengapresiasi 

terselenggaranya kajian ini dan semoga temuan dan rekomendasi kebijakannya dapat kita pelajari 

bersama untuk menyusun kebijakan ke depan dan memperbaiki kualitas manusia Indonesia," 

ujarnya.Febrio menekankan, isu pembangunan manusia merupakan isu yang paling mendasar bagi 

pembangunan nasional agar mampu lebih tinggi. Sadar akan hal tersebut pemerintah akan selalu hadir 

demi mendukung perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera."Kebijakan fiskal 

harus diarahkan agar adaptif dan responsif dalam menjawab tantangan demi tantangan yang datang ke 

negeri ini," tandasnya. 

  



 

176 

 

Title Tukang Las Rel Proyek Kereta Cepat Didatangkan dari China, 

Bappenas: Awalnya Terkejut, tapi. 

Author _noname 

Media News Summed Up Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://newssummedup.com/summary/Tukang-Las-Rel-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-

dari-China-Bappenas-Awalnya-Terkejut-tapi---dfcxoi 

Summary Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky 

Sumadi mengungkapkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang diisi oleh para 

tenaga kerja asing (TKA) yang sebagian berasal dari China. Para pekerja asing itu melakukan 

pekerjaan dengan berbagai tugas, misalnya bahkan sebagai tukang las. 

 

 

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi 

mengungkapkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang diisi oleh para tenaga kerja asing (TKA) 

yang sebagian berasal dari China. Para pekerja asing itu melakukan pekerjaan dengan berbagai tugas, 

misalnya bahkan sebagai tukang las. 
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Title Kayong Utara gandeng BPJS Ketenagakerjaan tanggung jaminan 

pekerja informal 

Author _noname 

Media Antara Kalbar Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://kalbar.antaranews.com/berita/504129/kayong-utara-gandeng-bpjs-

ketenagakerjaan-tanggung-jaminan-pekerja-informal 

Summary Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan BPJS Ketenagakerjaan cabang Pontianak 

melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan penandatanganan perjanjian kerja 

sama dalam rangka melindungi tenaga kerja di Kabupaten Kayong Utara. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan BPJS Ketenagakerjaan cabang Pontianak melakukan 

penandatanganan kesepakatan bersama dan penandatanganan perjanjian kerja sama dalam rangka 

melindungi tenaga kerja di Kabupaten Kayong Utara."Dari 5 (lima) program yang ada di BPJS 

Ketenagakerjaan sekarang, Pemkab Kayong Utara mengalokasikan anggaran untuk mendaftarkan 

pekerja non ASN, pada dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian 

(JKM)," kata Bupati Kayong Utara Citra Duani di Sukadana, Rabu.Menurutnya, kepesertaan BPJS 

ketenagakerjaan tidak hanya terbatas pada pekerja penerima upah (PPU) yang bekerja di perusahaan 

maupun di pemerintahan. Tetapi juga meliputi pekerja bukan penerima upah (PBPU ) seperti nelayan dan 

petani dan pekerja rentan seperti Ketua RT dan marbot masjid."Maka semakin memperkuat instrumen 

pelaksanaan program jaminan sosial secara nasional. Program jaminan sosial nasional merupakan 

implementasi sebuah kesadaran bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya," jelasnya.Ditambahkan orang nomor 

satu di Kayong Utara tersebut, program ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur untuk pekerja yang ada di negeri bertuah 

tersebut. "Saya menyambut baik dan sangat bersyukur atas terjalinnya kerja sama antara Pemkab Kayong 

Utara dengan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah untuk 

melindungi tenaga kerjanya," kata Citra Duani. 
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Title Tukang Las Rel Kereta Cepat dari China, KCIC: Pengelasan Rel 

Kereta Cepat Menggunakan Teknologi 

Author Mutia Fauzia 

Media Kompas Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/15142901/tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-

china-kcic-pengelasan-rel-kereta-cepat 

Summary Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry mengungkap 

alasan mendatangkan tukang las rel dari China untuk bekerja di proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung. Pernyataan mengenai tukang las yang didatangkan dari China untuk mengerjakan 

proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelumnya diungkapkan oleh Deputi Bidang 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi. Dia 

menjelaskan, dalam proses pengerjaan rel kereta cepat, dibutuhkan teknologi yang saat ini 

belum bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Sebab, Proses pengelasannya menggunakan 

peralatan serta metode khusus yang harus dilakukan dengan pendampingan tenaga ahli. 

 

 

Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry mengungkap alasan 

mendatangkan tukang las rel dari China untuk bekerja di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.Dia 

menjelaskan, dalam proses pengerjaan rel kereta cepat, dibutuhkan teknologi yang saat ini belum bisa 

dilakukan oleh tenaga kerja lokal.Sebab, Proses pengelasannya menggunakan peralatan serta metode 

khusus yang harus dilakukan dengan pendampingan tenaga ahli.Hal ini berkaitan dengan jenis bahan 

yang akan disambungkan untuk menjadi rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung."Harus dilihat secara cermat 

pengerjaan pengelasan yang memang bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal dan mana kegiatan 

pengelasan yang membutuhkan skill karena menggunakan teknologi yang tidak manual," jelas Rahadian 

kepada Kompas.com, Rabu (9/2/2022).Pernyataan mengenai tukang las yang didatangkan dari China 

untuk mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelumnya diungkapkan oleh Deputi Bidang 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi.Ia mengatakan, 

berdasarkan hasil diskusi antara pemerintah dengan KCIC, proses pengelasan harus menggunakan 

pekerja asing lantaran kualitas rel yang sangat tinggi."Setelah kami diskusi dengan mereka, ternyata rel 

yang ada itu adalah rel yang kualitasnya sangat tinggi. Tingkat kepadatan maupun campuran besinya dan 

itu belum mampu diproduksi oleh Krakatau Steel misalnya," ucap Pungky.Rahadian menjelaskan, saat ini, 

dari total 15.487 tenaga kerja yang berada di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebanyak 87,02 

persennya merupakan tenaga kerja lokal.Secara rasio, jumlah tenaga kerja asing dibanding tenaga kerja 

lokal adalah 1:7. 
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Title Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai Tukang Las Dari China, 

Jerry: Mereka Pikir Bangsa Ini Tak Ada Tukang Las? 

Author _noname 

Media Terkini.id Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://makassar.terkini.id/proyek-kereta-cepatjakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-

china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-takada-tukang-las 

Summary Proyek pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) rupanya dilakukan oleh Tenaga 

Kerja Asing (TKA) dari China. Menurut Jerry, masifnya penyerapan TKA China dalam proyek-

proyek infrastruktur di dalam negeri bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko 

Widodo. Bukan justru mengimpor TKA China yang pada akhirnya juga mengerjakan 

pekerjaan kasar. Kini mereka mengimpor tukang las dari China," tutur Jerry. 

 

 

Proyek pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) rupanya dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) 

dari China.Demikian hasil temuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik 

Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat melakukan kunjungan kerja 

beberapa waktu lalu.Pungky Sumadi, Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas menyampai 

hal ini dalam rapat Panja Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa 8 

Februari 2022 kemarin. Pungky mengaku kaget dengan temuan dalam sidaknya tersebut."Itu awalnya 

agak membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk rel itu ternyata masih harus kita 

datangkan dari Tiongkok," ujarnya seperi dilansir dari Rmol.id, Rabu 9 Februari 2022.Hal ini menjadi 

sorotan bagi Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie. Menurut Jerry, masifnya 

penyerapan TKA China dalam proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri bertentangan dengan 

pernyataan Presiden Joko Widodo.Sepengetahuan Jerry, Presiden Jokowi ingin menyerap sebanyak-

banyaknya tenaga kerja dalam berbagai proyek infrastruktur maupun investasi yang terus digenjot 

pemerintah, meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19."Ini sudah memperjelas bahwa pemerintah 

Indonesia cinta akan produk asing. Mereka pikir bangsa ini tak ada tukang las profesional apa?" tanya 

Jerry.Jerry menambahkan, seharusnya pemerintah konsisten dengan pembukaan lapangan kerja seluas-

luasnya bagi masyarakat. Bukan justru mengimpor TKA China yang pada akhirnya juga mengerjakan 

pekerjaan kasar."Aspek penyingkiran tenaga kerja kita sudah lama terjadi sejak Jokowi berkuasa. Belum 

lagi impor beras, gula, bawang putih, dan produk lainnya. Kini mereka mengimpor tukang las dari China," 

tutur Jerry. 
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Serahkan Diri 

Author I Komang Gede 
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taipei-diminta-serahkan-diri 

Summary Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau dua pelaku yang terlibat 

dalam video asusila dari kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan segera 

menyerahkan diri. KDEI Taipei sangat menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk 

melarikan diri dan oleh sebab itu mengimbau pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan 

diri kepada Imigrasi setempat. Demikian pernyataan resmi KDEI Taipei yang dirilis di akun 

Facebook resminya, Selasa (8/2). Perwakilan Pemerintah RI di Taipei tersebut selanjutnya 

akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk menyelesaikan persoalan itu. 

 

 

 

 Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau dua pelaku yang terlibat dalam video 

asusila dari kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan segera menyerahkan diri.KDEI Taipei 

sangat menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan oleh sebab itu 

mengimbau pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi setempat. Demikian 

pernyataan resmi KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, Selasa (8/2).Perwakilan Pemerintah 

RI di Taipei tersebut selanjutnya akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk menyelesaikan 

persoalan itu.Pihak KDEI kecewa karena sikap CY dan T tidak sesuai dengan janjinya yang akan pulang ke 

Indonesia setelah video asusila mereka berdua tersebar luas di kalangan PMI di Taiwan.Agen 

penempatan kedua warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 

CY sudah tidak masuk kerja dan T sudah tidak berada di rumah majikan.Pihak agen juga sudah 

melaporkan hal tersebut kepada Biro Ketenagakerjaan (BLA) setempat pada Senin (7/2).KDEI juga 

mengimbau kepada WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui keberadaan kedua pelaku asusila tersebut 

dapat menginformasikannya kepada otoritas Taiwan atau KDEI Taipei. ant 
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video-asusila-di-taiwan-diimbau-menyerahkan-diri 

Summary Beijing, China- Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, mengimbau dua 

pelaku yang terlibat dalam video asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan 

segera menyerahkan diri. Perwakilan Pemerintah RI di Taipei tersebut selanjutnya akan 

berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk menyelesaikan persoalan itu. Pihak KDEI 

kecewa karena sikap CY dan T tidak sesuai dengan janjinya yang akan pulang ke Indonesia, 

setelah video asusila mereka berdua tersebar luas di kalangan PMI di Taiwan. KDEI juga 

mengimbau kepada WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui keberadaan kedua pelaku 

asusila tersebut dapat menginformasikannya kepada otoritas Taiwan atau KDEI Taipei. 

 

 

 

Beijing, China - Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, mengimbau dua pelaku yang 

terlibat dalam video asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan segera menyerahkan 

diri.KDEI Taipei sangat menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan oleh 

sebab itu mengimbau pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi setempat, 

demikian pernyataan resmi KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, Selasa (8/2).Perwakilan 

Pemerintah RI di Taipei tersebut selanjutnya akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk 

menyelesaikan persoalan itu. Pihak KDEI kecewa karena sikap CY dan T tidak sesuai dengan janjinya yang 

akan pulang ke Indonesia, setelah video asusila mereka berdua tersebar luas di kalangan PMI di 

Taiwan.Agen penempatan kedua warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI Taipei, bahwa sejak 

26 Januari 2022 CY sudah tidak masuk kerja dan T sudah tidak berada di rumah majikan. Pihak agen juga 

sudah melaporkan hal tersebut tersebut kepada Biro Ketenagakerjaan (BLA) setempat pada Senin 

(7/2).KDEI juga mengimbau kepada WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui keberadaan kedua pelaku 

asusila tersebut dapat menginformasikannya kepada otoritas Taiwan atau KDEI Taipei. 

  



 

182 

 

Title Starbucks Pecat 7 Karyawan yang Ikut Serikat Pekerja Author CNN Indonesia 
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karyawan-yang-ikut-serikat-pekerja 

Summary Starbucks memecat tujuh karyawan yang terlibat dalam serikat pekerja di Memphis, 

Tennessee, Amerika Serikat (AS). Pihak Starbucks (SBUX) membantah pemecatan tujuh 

karyawan itu berdasarkan keikutsertaan mereka di dalam serikat pekerja. Borges 

menegaskan seluruh karyawan Starbucks diizinkan berbicara kepada media massa. Sebagai 

hasil investigasi kami, beberapa pegawai yang terlibat bukan lagi bagian dari Starbucks 

karena mengakibatkan kerusakan yang serius," kata Borges seperti diberitakan CNN. 

 

 

Starbucks memecat tujuh karyawan yang terlibat dalam serikat pekerja di Memphis, Tennessee, Amerika 

Serikat (AS). Gerakan serikat pekerja belakangan terjadi di beberapa kota di Negeri Paman Sam.Pihak 

Starbucks (SBUX) membantah pemecatan tujuh karyawan itu berdasarkan keikutsertaan mereka di dalam 

serikat pekerja. Juru bicara perusahaan, Reggie Borges menyatakan pemecatan dilakukan karena alasan 

perusakan serius.Pemecatan berasal dari insiden bulan lalu ketika karyawan mengizinkan awak media 

massa masuk ke dalam gerai dalam aktivitas berserikat.Borges menegaskan seluruh karyawan Starbucks 

diizinkan berbicara kepada media massa. Namun, terdapat larangan mengundang awak media ke gerai 

sebelum aktivitas toko ditutup.Ia mengatakan karyawan yang dipecat memasukkan wartawan ke gerai 

lewat pintu belakang yang sifatnya terbatas. Seorang staf gerai dikabarkan juga membuka brankas meski 

tidak mengantongi izin."Aksi yang termasuk ke dalam perusakan ini tidak bisa diabaikan. Sebagai hasil 

investigasi kami, beberapa pegawai yang terlibat bukan lagi bagian dari Starbucks karena mengakibatkan 

kerusakan yang serius," kata Borges seperti diberitakan CNN.Starbucks Workers United yang 

beranggotakan pegawai dari beberapa gerai menuduh perusahaan menghancurkan organisasi mereka 

karena membuat regulasi yang menyerang pemimpin serikat."Saya dipecat hari ini oleh Starbucks karena 

peraturan yang tidak pernah saya dengar dan tertulis sebelumnya," kata Nikki Taylor, seorang supervisor 

dalam siaran persnya.Menanggapi hal ini, Borges kembali menepis tuduhan itu dan menyatakan bahwa 

setiap karyawan Starbucks menerima pelatihan tentang keamanan dan mengetahui bahwa segala bentuk 

perusakan akan berbuntut pemecatan.Pemecatan di Memphis terjadi dua bulan setelah hal serupa 

terjadi di gerai Buffalo, New York yang merupakan lokasi serikat pekerja Starbucks pertama.Serikat 

pekerja Starbucks mengklaim sudah beranggotakan lebih dari 50 gerai di seluruh AS. Mereka mengklaim 

bakal terus menggalang dukungan dari sesama karyawan.Pihak Starbucks masih menolak tuntutan para 

karyawan dengan memberi pernyataan bahwa perusahaan sudah memberi beberapa keuntungan di luar 

upah seperti asuransi kesehatan bagi pekerja paruh waktu.Starbucks juga menyediakan beasiswa bagi 

pelajar. Selain itu, mereka punya standar gaji US$12 atau setara Rp172 ribu per jam dan mengklaim 

bahwa separuh pekerja penuh waktu di AS menerima US$15 alias Rp215 ribu per jamnya. 
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Lanjut? 

Author Trio Hamdani 
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gugatan-ke-anies-soal-ump-tetap-lanjut 

Summary Dewan Pimpinan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP 

Apindo DKI Jakarta) telah mendaftarkan gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 13 Januari 2022. Pengusaha 

menggugat penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. "Pertama persiapan 

pemeriksaan takutnya ada kesalahan gitu kan, dikasih waktu untuk perbaikan, sudah beres," 

kata Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman kepada detikcom, Rabu (9/2/2022). 

"Tergugat sudah dipanggil kemarin ada di tanggal 2, diwakilkan, kalau nggak salah Biro 

Hukum. 

 

 

Dewan Pimpinan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo DKI 

Jakarta) telah mendaftarkan gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) pada 13 Januari 2022. Pengusaha menggugat penetapan upah minimum provinsi 

(UMP) DKI Jakarta 2022.Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, status perkara 

masih dalam tahap pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan pada Rabu, 26 Januari 2022. Kemudian 

pada 2 Februari 2022 dilaksanakan agenda perbaikan gugatan penggugat."Pertama persiapan 

pemeriksaan takutnya ada kesalahan gitu kan, dikasih waktu untuk perbaikan, sudah beres," kata Wakil 

Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman kepada detikcom, Rabu (9/2/2022).Pada agenda 2 Februari, dia 

menjelaskan tergugat sudah dipanggil. Hadir memenuhi panggilan tersebut adalah perwakilan dari 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta."Tergugat sudah dipanggil kemarin ada di tanggal 2, diwakilkan, kalau 

nggak salah Biro Hukum. Tapi mereka juga belum kasih surat kuasa kemarin. Jadi mungkin Rabu 

pemeriksaan dari tergugat untuk administrasinya," jelasnya.Setelah tahapan pemeriksaan persiapan 

selesai baru kemudian diagendakan persidangan antara penggugat dan tergugat. Pihaknya optimis dapat 

memenangkan gugatan, tapi akan tunduk kepada keputusan hakim, apapun itu. Namun PTUN bukan 

perjuangan terakhir pengusaha."Kan masih bisa kasasi, masih bisa banding, sidang PTUN kan bukan yang 

pertama dan bukan yang terakhir," tambahnya.Selanjutnya 
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Tengah Pandemi 
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Summary Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan 

Program Kartu Prakerja dapat menjadi solusi, untuk mengatasi scarring effect yang terjadi 

akibat pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam webinar Dampak Kartu 

Prakerja sebagai Program Pemulihan Covid-19, Rabu (9/2/2022). 

 

 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan Program Kartu 

Prakerja dapat menjadi solusi, untuk mengatasi scarring effect yang terjadi akibat pandemi Covid-19 di 

Indonesia.Scarring effect adalah kondisi di mana masyarakat takut untuk membelanjakan dan 

menginvestasikan uangnya. Hal itu disampaikan dalam webinar Dampak Kartu Prakerja sebagai Program 

Pemulihan Covid-19, Rabu (9/2/2022).Dia menegaskan, covid-19 masih merupakan tantangan utama 

yang meninggalkan bekas atau scarring bagi dunia dan Indonesia sejak diumumkan sebagai pandemi 

pada 2020 silam.Meski sudah sekitar 2 tahun berada di dalam pandemi, dunia masih terus mencari 

keseimbangan antara pemulihan aktivitas ekonomi dan pengendalian pandemi.Lebih lanjut, Febrio 

menyebut program kartu prakerja merupakan salah satu program penting yang berfungsi untuk 

mempersiapkan masyarakat, dalam menghadapi tantangan di dunia kerja.Program ini merupakan 

inisiatif strategis pemerintah dalam menjawab tantangan mengenai sejumlah isu-isu Ketenagakerjaan, 

baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Program kartu Prakerja ini telah menunjukkan 

peranannya yang sangat baik selama ini."Program ini terbukti dapat meningkatkan kompetensi, 

produktivitas dan keterampilan kewirausahaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan 

kesempatan untuk pekerjaan baru," ujarnya.Seiring dengan masuknya program Kartu Prakerja dan 

besarnya harapan program ini dapat mengatasi beberapa tantangan di pasar tenaga kerja Indonesia, 

maka evaluasi atas program kartu Prakerja ini sangat penting dilakukan."Untuk itu, Saya mengapresiasi 

terselenggaranya kajian ini dan semoga temuan dan rekomendasi kebijakannya dapat kita pelajari 

bersama untuk menyusun kebijakan ke depan dan memperbaiki kualitas manusia Indonesia," 

ujarnya.Febrio menekankan, isu pembangunan manusia merupakan isu yang paling mendasar bagi 

pembangunan nasional agar mampu lebih tinggi. Sadar akan hal tersebut pemerintah akan selalu hadir 

demi mendukung perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera."Kebijakan fiskal 

harus diarahkan agar adaptif dan responsif dalam menjawab tantangan demi tantangan yang datang ke 

negeri ini," pungkas Febrio. 
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Summary Panitia Khusus (Pansus) Retribusi DPRD Riau berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau 

bisa memaksimalkan retribusi yang ada di Provinsi Riau, terutama di venue-venue olahraga. 

Hal tersebut disampaikan Anggota Pansus, Karmila Sari usai melakukan kunjungan kerja ke 

Provinsi Bali. Di Bali, kata Karmila, stadion yang dipakai oleh Bali United dikontrak selama 

lima tahun, dimana satu tahunnya pemerintah setempat menerima dana Rp 500 juta. Dari 

sisi Bali United sendiri, terang Karmila, mendapatkan keuntungan besar dari biaya 

pemasangan iklan di dalam stadion, bahkan penghasilan mereka mencapai seratusan miliar. 

 

 

Panitia Khusus (Pansus) Retribusi DPRD Riau berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bisa 

memaksimalkan retribusi yang ada di Provinsi Riau, terutama di venue-venue olahraga.Hal tersebut 

disampaikan Anggota Pansus, Karmila Sari usai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Menurutnya, 

Pemprov bisa mengelola aset yang berpotensi mendatang retribusi untuk daerah.Di Bali, kata Karmila, 

stadion yang dipakai oleh Bali United dikontrak selama lima tahun, dimana satu tahunnya pemerintah 

setempat menerima dana Rp 500 juta.Dari sisi Bali United sendiri, terang Karmila, mendapatkan 

keuntungan besar dari biaya pemasangan iklan di dalam stadion, bahkan penghasilan mereka mencapai 

seratusan miliar."Kita sudah cek kesana, stadionnya dikelola dengan sangat profesional, seperti stadion 

Old Trafford-nya Manchester United. Kita berharap venue-venue kita bisa dikelola profesional begitu," 

ujar Karmila, Rabu (9/2/2022).Jika itu bisa dimaksimalkan, Karmila optimis Pemprov Riau mampu 

meningkatkan penghasilan di bidang retribusi hingga Rp 10 Miliar pertahun. Mengingat, ada begitu 

banyak venue-venue yang bisa dimanfaatkan.Riau, kata Wakil Ketua Komisi III ini, bisa memulai dengan 

mencontoh Provinsi Bali, dimana menyerahkan pengelolaan aset ke pihak ketiga, nanti secara perlahan 

BUMD diharapkan bisa menjalankan peran tersebut.Tak hanya mendatangkan retribusi, pengelolaan 

venue secara profesional juga mampu membuat sumber daya manusia di Riau lebih baik. Apalagi, Riau 

punya sekolah olahraga dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan olahraga.Selain venue, Bali juga 

menerima retribusi yang cukup besar di sektor Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang kini 

berubah nomenklatur menjadi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPKA).Untuk sektor ini, Riau tidak bisa 

seperti Bali, karena secara kuantitas, jumlah tenaga asing di Bali sangat banyak, sehingga Bali bisa 

menargetkan sekitar Rp 9 Miliar di tahun 2022.Lebih jauh, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Riau ini 

menyebut, Pansus akan merampungkan revisi Perda ini, sebab OPD-OPD sudah mengajukan perubahan 

nomeklatur baru kepada Pansus, termasuk venue-venue yang menyesuaikan dengan harga 

pasar."Memang retribusi ini kan sifatnya tidak tahunan, dia per-event, kalau pendapatan andalan masih 

di pajak, apalagi pajak kendaraan bermotor," tutupnya. 
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Title Cara Buat Akun Prakerja.go.id untuk Daftar Kartu Prakerja 

Gelombang 23 yang Buka Februari 2022 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/cara-buat-akun-prakerjagoid-untuk-daftar-

kartu-prakerja-gelombang-23-yang-buka-februari-2022 

Summary Nama pada akun Kartu Prakerja kamu akan otomatis terdaftar sesuai dengan nama yang ada 

di Kartu Tanda Penduduk dan tidak dapat diubah. Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan program Kartu Prakerja berlanjuta di tahun 

2022. Tahun ini, peserta yang diterima Kartu Prakerja mencapai 2,9 juta orang. Airlangga 

Hartarto mengatakan bahwa program Kartu Prakerja rencananya akan dibuka kembali dan 

akan diumumkan pada Februari ini. 

 

 

 

Pembuatan akun Prakerja di prakerja.go.id adalah syarat wajib jika kamu ingin mendaftar program Kartu 

Prakerja.Pembuatan akun harus dilakukan di laman resmi Prakerja, prakerja.go.id.Proses pendaftaran 

akun Kartu Prakerja sangat mudah.Kamu cukup siapkan email yang masih aktif.Berikut panduan tata cara 

daftar akun Prakerja:- Ketik prakerja.go.id di browser ponselmu.- Pilih menu daftar yang ada di bagian 

kanan halaman.- Masukkan email dan password kamu, lalu klik Daftar.- Kamu akan menerima notifikasi 

via email.- Cek email. Selanjutnya buka email kamu dan lakukan verifikasi yang telah dikirimkan via 

email.Pendaftaran berhasil. Selamat, kamu telah berhasil membuat akun Kartu Prakerja!Saat mengecek 

email, kamu bisa lihat kotak masuk email atau kotak spam email kamu dan cari kata kunci "Prakerja".Jika 

email verifikasi masih belum diterima, silakan hubungi Formulir Pengaduan di prakerja.go.id.Pastikan 

email yang kamu daftarkan masih aktif.Sebab kamu tidak bisa mengubah alamat e-mail yang sudah 

didaftarkan.Saat mendaftar, kamu juga diminta mengisi data seperti nama.Nama pada akun Kartu 

Prakerja kamu akan otomatis terdaftar sesuai dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan tidak 

dapat diubah.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan program Kartu 

Prakerja berlanjuta di tahun 2022.Menurut Airlangga, pemerintah sudah menganggarkan dana Kartu 

Prakerja di tahap awal sekitar Rp 11 triliun.Anggaran itu lebih kecil dibanding tahun 2020 yang sebesar 

Rp 20 triliun dan tahun 2021 sebesar 21 triliun."Pemerintah berkomitmen dalam bentuk anggaran 

kepada program Kartu Prakerja. di 2020 pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun, tahun 2021 juga Rp 
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21 triliun, dan di tahun 2022 ini dianggarkan Rp 11 triliun," kata Airlangga.Menurut Airlangga, Kartu 

Prakerja nantinya memberikan pelatihan kepada para peserta, mulai dari peningkatan skill maupun re-

skilling.Sebab, jutaan tenaga kerja Indonesia saat ini menghadapi dua disrupsi, yaitu disrupsi dari 

pandemi dan disrupsi dari resolusi industri 4.0 atau transformasi digital."Pelaksanaan (Kartu Prakerja) 

terjadi di awal pandemi Covid-19 sehingga Kartu Prakerja di-refocusing menjadi (program) semi bansos 

dan menjadi bagian dari perlinsos di masa pandemi," ucap Airlangga.Adapun selama dua tahun 

diimplementasi, kini terdapat 180 lembaga pelatihan di dalam ekosistem Kartu Prakerja, 5 mitra 

pembayaran, 4 job platform, dan 3 lembaga pemantau.Tahun ini, peserta yang diterima Kartu Prakerja 

mencapai 2,9 juta orang.Besaran insentif yang diberikan tetap sama, yakni Rp 2,4 juta atau Rp 600. 000 

yang diberi selama 4 bulan.Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program Kartu Prakerja rencananya 

akan dibuka kembali dan akan diumumkan pada Februari ini."Tentunya nanti sekitar akhir atau pun awal 

Februari kita akan umumkan kapan gelombang 23 akan dimulai," ujar Airlangga dikutip dari Kompas.com, 

6 Februari 2022.Direktur Kemitraan, Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem (KKPE) Kartu Prakerja 

Sumarna Abdurahman menanggapi kepastian tanggal pembukaan Prakerja gelombang 23.Sebelumnya, 

Prakerja disebut akan diumumkan pada Februari 2022.Menurutnya, belum ada kepastian tanggal 

pembukaan Kartu Prakerja."Kami akan kabari jika sudah ada waktu yang pastinya," kata Sumarno.Untuk 

saat ini, lanjut Sumarna, calon peserta bisa mulai membuat akun di dashboard laman pendaftaran Kartu 

Prakerja.Meski belum ada tanggal pasti, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin memastikan keberlanjutan 

Program Prakerja pada 2022.Dia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 11 

triliun."Untuk kuota 2,9 juta sampai dengan akhir tahun (2021), kecuali nanti ada penambahan lagi yang 

dilakukan Pemerintah melihat situasi dan kondisi yang berkembang," tutur Rudy.Sebelum gelombang 

dibuka, ada baiknya kamu mendaftar terlebih dahulu di prakerja. 
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Title 161 Pelajar Anak Buruh Migran di Malaysia Dipulangkan ke 

Indonesia, Karantina 14 Hari Sebelum Lanjut Sekolah 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://regional.kompas.com/read/2022/02/09/161010978/161-pelajar-anak-buruh-

migran-di-malaysia-dipulangkan-ke-indonesia 

Summary Sebanyak 161 pelajar alumni Community Learning Centre (CLC) dan Sekolah Indonesia Kota 

Kinabalu (SIKK), yang merupakan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, 

mendapat program repatriasi pendidikan dan dikirim kembali ke tanah air untuk 

melanjutkan sekolah di Indonesia, Rabu (9/2/2022). Sebanyak 161 pelajar alumni 

Community Learning Centre (CLC) dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), yang 

merupakan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, mendapat program 

repatriasi pendidikan dan dikirim kembali ke tanah air untuk melanjutkan sekolah di 

Indonesia, Rabu (9/2/2022). Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), serta Yayasan Sabah 

Bridge (SB) sebagai inisiator. "Sehari sebelum pemberangkatan, seluruh peserta menjalani 

program pembekalan yang dipersiapkan pihak panitia yang berisi antara lain orientasi dan 

pengenalan mengenai keadaan di tempat tujuan, serta hal-hal lain yang perlu diketahui dan 

dilakukan, mengingat hampir seluruh peserta ini lahir dan tumbuh besar di Sabah dan belum 

pernah ke Indonesia," jelasnya. 

 

 

 

Sebanyak 161 pelajar alumni Community Learning Centre (CLC) dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu 

(SIKK), yang merupakan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, mendapat program 

repatriasi pendidikan dan dikirim kembali ke tanah air untuk melanjutkan sekolah di Indonesia, Rabu 

(9/2/2022).Konsul RI di Tawau, Heni Hamidah mengatakan, para pelajar tersebut diberangkatkan 

menggunakan dua unit kapal Feri, yakni KM. Purnama Express dan KM. Francise Express, menuju 

pelabuhan Tunontaka Nunukan-Kalimantan Utara."Peserta program repatriasi tahun 2021 yang 

diberangkatkan melalui Pelabuhan Internasional Tawau ini, terdiri dari 63 peserta laki-laki dan 98 peserta 

perempuan. Mereka merupakan penerima beasiswa dari berbagai jalur antara lain, Afirmasi Pendidikan 

Menengah (ADEM)," ujar Heni melalui pesan tertulis.Heni menjelaskan, Program repatriasi ini 

merupakan kegiatan tahunan hasil kerjasama pihak Kemdikbud RI bersama Perwakilan RI (KRI Tawau dan 
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KJRI Kota Kinabalu).Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), serta Yayasan Sabah Bridge (SB) sebagai 

inisiator."Sehari sebelum pemberangkatan, seluruh peserta menjalani program pembekalan yang 

dipersiapkan pihak panitia yang berisi antara lain orientasi dan pengenalan mengenai keadaan di tempat 

tujuan, serta hal-hal lain yang perlu diketahui dan dilakukan, mengingat hampir seluruh peserta ini lahir 

dan tumbuh besar di Sabah dan belum pernah ke Indonesia," jelasnya.Seluruh peserta termasuk para 

guru pendamping juga telah menjalani tes polymerase chain reaction (PCR), di salah satu klinik kesehatan 

di Tawau.Dari hasil tes tersebut, semuanya dipastikan negatif Covid-19.Proses pemberangkatan juga 

menerapkan SOP kesehatan yang ketat, seperti penerapan aturan jaga jarak, pemakaian masker wajah, 

pemakaian hand sanitizer dan lain sebagainya.Para penerima beasiswa ini, merupakan anak-anak PMI 

yang lahir dan besar di Sabah, Malaysia, dan mayoritas tidak memiliki dokumen identitas diri.Perwakilan 

RI di Tawau dan Kota Kinabalu membantu penerbitan dokumen-dokumen mereka, dan memfalitasi 

pengurusan special pass dengan pihak imigrasi setempat, sehingga anak-anak PMI ini dapat pulang ke 

tanah air secara legal."Program Repatriasi pendidikan ini juga turut mengurangi jumlah WNI ilegal 

khususnya di Malaysia, selain tentunya membuka jalan bagi anak-anak PMI ini untuk mengecap 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik 

lagi," lanjutnya.Para pelajar, akan ditempatkan di beberapa sekolah mitra, masing masing, Kalimantan 

Utara, sebanyak 55 peserta, Kalimantan Selatan, sebanyak 21 peserta dan Sulawesi Selatan sebanyak 85 

peserta.Sebanyak 161 pelajar alumni Community Learning Centre (CLC) dan Sekolah Indonesia Kota 

Kinabalu (SIKK), yang merupakan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, mendapat 

program repatriasi pendidikan dan dikirim kembali ke tanah air untuk melanjutkan sekolah di Indonesia, 

Rabu (9/2/2022).Konsul RI di Tawau, Heni Hamidah mengatakan, para pelajar tersebut diberangkatkan 

menggunakan dua unit kapal Feri, yakni KM. Purnama Express dan KM. Francise Express, menuju 

pelabuhan Tunontaka Nunukan-Kalimantan Utara."Peserta program repatriasi tahun 2021 yang 

diberangkatkan melalui Pelabuhan Internasional Tawau ini, terdiri dari 63 peserta laki-laki dan 98 peserta 

perempuan. Mereka merupakan penerima beasiswa dari berbagai jalur antara lain, Afirmasi Pendidikan 

Menengah (ADEM)," ujar Heni melalui pesan tertulis.Heni menjelaskan, Program repatriasi ini 

merupakan kegiatan tahunan hasil kerjasama pihak Kemdikbud RI bersama Perwakilan RI (KRI Tawau dan 

KJRI Kota Kinabalu).Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), serta Yayasan Sabah Bridge (SB) sebagai 

inisiator."Sehari sebelum pemberangkatan, seluruh peserta menjalani program pembekalan yang 

dipersiapkan pihak panitia yang berisi antara lain orientasi dan pengenalan mengenai keadaan di tempat 

tujuan, serta hal-hal lain yang perlu diketahui dan dilakukan, mengingat hampir seluruh peserta ini lahir 

dan tumbuh besar di Sabah dan belum pernah ke Indonesia," jelasnya.Seluruh peserta termasuk para 

guru pendamping juga telah menjalani tes polymerase chain reaction (PCR), di salah satu klinik kesehatan 

di Tawau.Dari hasil tes tersebut, semuanya dipastikan negatif Covid-19.Proses pemberangkatan juga 

menerapkan SOP kesehatan yang ketat, seperti penerapan aturan jaga jarak, pemakaian masker wajah, 

pemakaian hand sanitizer dan lain sebagainya.Para penerima beasiswa ini, merupakan anak-anak PMI 

yang lahir dan besar di Sabah, Malaysia, dan mayoritas tidak memiliki dokumen identitas diri.Perwakilan 

RI di Tawau dan Kota Kinabalu membantu penerbitan dokumen-dokumen mereka, dan memfalitasi 

pengurusan special pass dengan pihak imigrasi setempat, sehingga anak-anak PMI ini dapat pulang ke 

tanah air secara legal."Program Repatriasi pendidikan ini juga turut mengurangi jumlah WNI ilegal 

khususnya di Malaysia, selain tentunya membuka jalan bagi anak-anak PMI ini untuk mengecap 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik 

lagi," lanjutnya.Para pelajar, akan ditempatkan di beberapa sekolah mitra, masing masing, Kalimantan 

Utara, sebanyak 55 peserta, Kalimantan Selatan, sebanyak 21 peserta dan Sulawesi Selatan sebanyak 85 

peserta.Karantina 14 Hari sebelum dikirim ke sekolah mitraSub-Koordinator Pelindungan dan 

Penempatan UPT BP2MI Nunukan, Arbain, mengatakan para pelajar tersebut akan ditempatkan 
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sementara di gedung Rusunawa untuk menjalani karantina Covid-19 sebagaimana standar penanganan 

kedatangan dari luar negeri."Kita fasilitasi untuk karantina demi mencegah penyebaran Covid-19. Kita 

lakukan antigen dan PCR dan ketika semua dipastikan negatif Covid-19, pengiriman ke sekolah tujuan 

dilakukan setelah 14 hari," katanya.BP2MI juga akan membantu melakukan pengawasan dengan 

menggandeng Satgas Covid-19 Nunukan dan aparat keamanan memastikan kesehatan dan kenyamanan 

para peserta karantina."Sembari karantina, mereka akan diberikan edukasi juga dari para 

pembimbingnya. Tidak akan terasa itu karantina karena mereka akan kembali dibekali bagaimana 

membawa diri agar cepat adaptasi di lingkungan barunya," kata Arbain.Dapatkan update berita pilihan 

dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News 

Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi 

Telegram terlebih dulu di ponsel. 
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Title Siap-siap Kartu Prakerja Berlanjut Tahun Ini, Anggaran Rp 11 

Triliun Sudah Disiapkan 

Author Fika Nurul Ulya 

Media Kompas Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://money.kompas.com/read/2022/02/09/161600926/siap-siap-kartu-prakerja-

berlanjut-tahun-ini-anggaran-rp-11-triliun-sudah 

Summary Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja pada tahun ini. Tahun ini, peserta 

yang diterima Kartu Prakerja mencapai 2,9 juta orang. Isi data diri. Masukkan email dan 

password Masukkan nomor KTP dan tanggal lahir Isi data dirimu dengan lengkap, seperti 

alamat rumah, nama lengkap, dan lain-lian. 

 

 

Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja pada tahun ini. Hal ini terlihat ketika pemerintah 

telah menganggarkan dana Kartu Prakerja di tahap awal sekitar Rp 11 triliun.Anggaran itu lebih kecil 

dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp 20 triliun dan tahun 2021 sebesar 21 triliun."Pemerintah 

berkomitmen dalam bentuk anggaran kepada program Kartu Prakerja. di 2020 pemerintah 

menganggarkan Rp 20 triliun, tahun 2021 juga Rp 21 triliun, dan di tahun 2022 ini dianggarkan Rp 11 

triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam webinar Evaluasi 

Kartu Prakerja, Rabu (9/2/2022).Mantan menteri perindustrian ini mengungkap, Kartu Prakerja nantinya 

memberikan pelatihan kepada para peserta, mulai dari peningkatan skill maupun re-skilling.Sebab, 

jutaan tenaga kerja Indonesia saat ini menghadapi dua disrupsi, yaitu disrupsi dari pandemi dan disrupsi 

dari resolusi industri 4.0 atau transformasi digital."Pelaksanaan (Kartu Prakerja) terjadi di awal pandemi 

Covid-19 sehingga Kartu Prakerja di-refocusing menjadi (program) semi bansos dan menjadi bagian dari 

perlinsos di masa pandemi," ucap Airlangga.Adapun selama dua tahun diimplementasi, kini terdapat 180 

lembaga pelatihan di dalam ekosistem Kartu Prakerja, 5 mitra pembayaran, 4 job platform, dan 3 

lembaga pemantau.Tahun ini, peserta yang diterima Kartu Prakerja mencapai 2,9 juta orang. Besaran 

insentif yang diberikan tetap sama, yakni Rp 2,4 juta atau Rp 600. 000 yang diberi selama 4 bulan.Karena 

program Kartu Prakerja dilanjutkan pada tahun 2021, tak ada salahnya kamu simak dahulu cara daftar 

menjadi peserta.1. Buat akun Kartu PrakerjaMasuk ke www. go.id Pilih Menu "Daftar Sekarang" 

Masukkan nama lengkap, alamat email, dan password Cek email untuk konfirmasi akun Setelah 

konfirmasi akun berhasil, kembali ke website www.prakerja.go.id.2. Isi data diriMasukkan email dan 

password Masukkan nomor KTP dan tanggal lahir Isi data dirimu dengan lengkap, seperti alamat rumah, 

nama lengkap, dan lain-lian. Upload foto KTP Masukkan nomor telepon dan kote OTP yang dikirim ke 

nomor ponsel3. Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasarIkuti tes dengan klik "Mulai Sekarang" Siapkan 

alat tulis untuk tes online yang berlangsung selama 15 menit Setelah selesai, tunggu email 

pemberitahuan dari Kartu Prakerja. Bila sudah mendapat email, segera kembali ke website untuk 

bergabung ke gelombang pendaftaran yang tersedia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news 

setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya 

klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih 

dulu di ponsel. 
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Title 5 Fakta Mengejutkan Tukang Las Kereta Cepat RI dari 

China 

Author Zuhirna Wulan Dilla 

Media Okezone Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/02/09/320/2544709/5-fakta-mengejutkan-

tukang-las-kereta-cepat-ri-dari-china 

Summary Fakta-fakta seputar tukang las untuk mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta- Bandung 

yang diimpor Indonesia dari China. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi pun sudah memberikan konfirmasi soal tukang 

las itu yang memang dari China. Pungky menyebut, kalau proyek kereta cepat Jakarta- 

Bandung ini masih harus melibatkan tenaga kerja asal China. Berikut ini yang dirangkum 

Okezone.com, Kamis (9/2/2022) tentang fakta-fakta tukang las kereta cepat Jakarta- 

Bandung dari China:. 

 

 

 

Fakta-fakta seputar tukang las untuk mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung yang diimpor 

Indonesia dari China.Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas 

Pungky Sumadi pun sudah memberikan konfirmasi soal tukang las itu yang memang dari China.Pungky 

menyebut, kalau proyek kereta cepat Jakarta - Bandung ini masih harus melibatkan tenaga kerja asal 

China.Berikut ini yang dirangkum Okezone.com, Kamis (9/2/2022) tentang fakta-fakta tukang las kereta 

cepat Jakarta - Bandung dari China:1. Demi menjaga kualitas tinggiPungky menjelaskan, kalau pihak 

mereka sempat alami kebingungan saat pengerjaan.Alasannya, proyek kereta cepat Jakarta- Bandung itu 

digandang harus berkualitas tinggi sehingga hasilnya perlu maksimal.Hal itu yang akhirnya mendatangkan 

tukang las dari China, demi menjaga kualitas.2. SDM Indonesia Dinilai belum mampuMengenai proses 

pengerjaan kereta cepat Jakarta - Bandung tersebut, SDM Indonesia dianggap belum mampu untuk 

menghasilkan kualitas yang diharapkan.Pungky menyebut, kualitas rel kereta begitu sangat tinggi. 

Sehingga tak mau jika sampai terjadi hal buruk."Setelah kami diskusi dengan mereka ternyata rel yang 

ada itu adalah rel yang kualitasnya sangat tinggi, tingkat kepadatan maupun campuran besinya dan itu 

belum mampu diproduksi oleh Krakatau Steel misalnya. Panjangnya pun satu batang itu sekitar 50 meter 

yang kitapun belum pernah bisa membuatnya," jelasnya.3. Alat di Indonesia belum adaSelain karena 

SDM, alat-alat yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek itu belum dimiliki Indonesia."Untuk itu 
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membutuhkan teknik pengelasan dan alat-alat yang berkualitas tinggi yang memang belum kita miliki," 

bebernya.4. Perbandingan rasio tenaga kerjaMenurut Pungky, rasio tenaga kerja asing kalau 

dibandingkan dengan pekerja lokal seperti 1:2.800.Yang artinya, 2.800 pekerja Indonesia dan satunya 

untuk tenaga kerja asing.5. TKA di Indonesia mayoritas kerja di sektor teknisBerdasarkan data dari 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan Suhartono mengatakan, tercatat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir soal TKA yang 

bekerja di Indonesia.TKA tersebut mayoritas berada di sektor teknis.Salah satu pekerjaan mereka untuk 

pemasangan alat berat.Itu yang memutuskan untuk memilih tukang las dari China dalam proses 

pengelasan tersebut. 
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Title Tegas, BP2MI Bantah Kasus COVID-19 Meningkat karena 

Pulangnya Pekerja Migran Indonesia 

Author _noname 

Media Voi Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://voi.id/berita/133034/tegas-bp2mi-bantah-kasus-covid-19-meningkat-karena-

pulangnya-pekerja-migran-indonesia 

Summary Merebaknya virus COVID-19 banyak dikaitkan dengan kepulangan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Indonesia. Kabar itu dibantah oleh Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Menurut Kepala BP2MI Benny Rhamdani, 

para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pulang ke 

Indonesia harus dinyatakan negatif ketika akan melakukan penerbangan dengan pesawat 

terbang. "Jangan sampai ada stigma kepada PMI seolah-olah jika ada PMI pulang kemudian 

satu atau dua diantara ribuan orang yang kembali ke Indonesia dinyatakan positif. 

 

 

 

Merebaknya virus COVID-19 banyak dikaitkan dengan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Indonesia. Kabar itu dibantah oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI).Menurut Kepala BP2MI Benny Rhamdani, para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pulang ke Indonesia harus dinyatakan negatif ketika akan melakukan 

penerbangan dengan pesawat terbang.Pengecekan kesehatan itu dilakukan di negara penempatan 

terhadap WNI ataupun PMI. Yang menjadi tanggung jawab BP2MI, kata Benny, adalah ketika mereka tiba 

di tanah air.Namun terkait selama pandemi COVID-19, penanganan pemeriksaan positif dan negatif 

disetiap pintu masuk bandara dan pelabuhan itu wewenang gugus tugas."Kita hanya menjadi bagian dari 

supporting system, untuk penanganan gugus tugas. Kita menjemput di bandara, melakukan pendataan, 

setelah mereka dinyatakan negatif misalnya oleh gugus tugas, tetap mereka menjalani karantina," ujar 

Benny saat dikonfirmasi VOI, Rabu 9 Februari.Sementara bagi PMI yang dinyatakan positif, lanjutnya, 

mereka harus menjalani perawatan secara khusus hingga akhirnya dinyatakan negatif."Jangan sampai 

ada stigma kepada PMI seolah-olah jika ada PMI pulang kemudian satu atau dua diantara ribuan orang 

yang kembali ke Indonesia dinyatakan positif. Seolah - olah PMI menjadi faktor atau penyebab virus baru 

apakah karena COVID-19, apakah karena Omicron," katanya lagi.Dikatakan Benny, karena setiap manusia 

baik dari Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI), ketika masuk ke sebuah negara, 
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semua berpotensi dinyatakan positif."Jangan ada stigmatisasi seolah PMI menjadi penyebab atau faktor 

masuknya wabah virus COVID-19 atau Omicron. Kita tetap ikut skema yang dikeluarkan oleh pemerintah 

melalui surat edaran. Kita akan ikut semua acuannya," ujarnya.Seperti diketahui, kasus COVID-19 di 

Indonesia kembali mengalami trend kenaikan di tahun 2022. Pemerintah pun mengimbau masyarakat 

agar tidak panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan. 
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Title Partai Buruh Ancam Mogok Nasional Jika DPR Tetap Revisi UU 

PPP 

Author _noname 

Media Tempo.co Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.tempo.co/read/1559105/partai-buruh-ancam-mogok-nasional-jika-dpr-

tetap-revisi-uu-ppp 

Summary Partai Buruh berencana mengadakan aksi mogok produksi secara nasional, bersama serikat 

pekerja di seluruh Indonesia, jika DPR terus melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-

Undang (RUU) revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Presiden 

Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh melihat RUU PPP hanya dijadikan DPR sebagai 

alat untuk menyiasati UU Cipta Kerja yang sudah ditetapkan Mahkamah Konstitusi 

inkonstitusional bersyarat. "Ini berbahaya, jadi kami mengecam dan mengutuk keras cara 

Panja Baleg, cara DPR membahas RUU PPP yang hanya tiga kali rapat di Baleg, kemudian 

sudah langsung di bawa ke Paripurna sudah disahkan dan tujuannya ada menyiasati hukum," 

ucap dia. "Melakukan stop produksi atau mogok nasional kalau Omnibus Law UU Cipta Kerja 

dipaksa dibahas mengulang kembali apa yang sudah dipersoalkan dari awal hanya karena 

revisi UU PPP dikebut demi menyiasati hukum," kata dia saat konferensi pers secara daring, 

Rabu, 9 Februari 2022. 

 

 

Partai Buruh berencana mengadakan aksi mogok produksi secara nasional, bersama serikat pekerja di 

seluruh Indonesia, jika DPR terus melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) revisi UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, 

buruh melihat RUU PPP hanya dijadikan DPR sebagai alat untuk menyiasati UU Cipta Kerja yang sudah 

ditetapkan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat."Melakukan stop produksi atau mogok 

nasional kalau Omnibus Law UU Cipta Kerja dipaksa dibahas mengulang kembali apa yang sudah 

dipersoalkan dari awal hanya karena revisi UU PPP dikebut demi menyiasati hukum," kata dia saat 

konferensi pers secara daring, Rabu, 9 Februari 2022.Said Iqbal memastikan, mogok kerja akan dilakukan 

serikat buruh bersama serikat petani, forum guru honorer, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah 

Tangga (Jala PRT) hingga serikat buruh migran. Selain itu, mereka juga akan mengajukan gugatan atau uji 

materi di Mahkamah Konstitusi."Jadi yang di judicial review sebelum Omnibus Law di bahas ada revisi 

UU PPP, revisi UU PPP akan dilakukan judicial review oleh Partai Buruh dan l serikat buruh lainnya karena 

ini hanya menyiasati hukum, akal-akalan hukum yang dipimpin kembali oleh Ketua Panja Baleg yang 

kebetulan dari Fraksi Gerindra," kata Said.Said mengaku heran, para anggota dewan tidak kapok-

kapoknya mengakali dan membohongi rakyat dengan merevisi UU PPP. Padahal mereka hanya ingin 

mempermudah pembahasan UU Cipta Kerja yang telah disebut Mahkamah Konstitusi cacat formil selain 

juga inkonstitusional bersyarat."Ini berbahaya, jadi kami mengecam dan mengutuk keras cara Panja 

Baleg, cara DPR membahas RUU PPP yang hanya tiga kali rapat di Baleg, kemudian sudah langsung di 

bawa ke Paripurna sudah disahkan dan tujuannya ada menyiasati hukum," ucap dia. 
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Title 161 Anak Pekerja Migran Indonesia Pulang untuk 

Lanjutkan Sekolah 

Author Suci Sekarwati 

Media Tempo.co Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tempo.co/read/1559112/161-anak-pekerja-migran-indonesia-pulang-untuk-

lanjutkan-sekolah 

Summary Konsul RI Tawau, Heni Hamidah, beserta jajaran Konsulat RI Tawau pada Selasa, 8 Februari 

2022, melepas keberangkatan sebanyak 161 alumni pelajar CLC dan SIKK yang akan 

melanjutkan sekolah ke Indonesia, tepatnya sekolah-sekolah mitra di provinsi Kalimantan 

Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Ke-161 pelajar itu merupakan putra-putri 

pekerja migran Indonesia dan sebagian besar mendapatkan beasiswa dari sejumlah 

organisasi untuk melanjutkan sekolah ke Indonesia. Program repatriasi ini merupakan 

kegiatan tahunan hasil kerjasama Kemdikbud RI dengan Perwakilan RI (KRI Tawau dan KJRI 

Kota Kinabalu), Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) beserta Yayasan Sabah Bridge (SB) 

sebagai inisiator. Sehari sebelum pemberangkatan, seluruh peserta menjalani program 

pembekalan yang dipersiapkan pihak panitia yang berisi antara lain orientasi dan pengenalan 

mengenai keadaan di tempat tujuan, serta hal-hal lain yang perlu diketahui dan dilakukan, 

mengingat hampir seluruh peserta ini lahir dan tumbuh besar di Sabah dan belum pernah ke 

Indonesia. 

 

 

 

Konsul RI Tawau, Heni Hamidah, beserta jajaran Konsulat RI Tawau pada Selasa, 8 Februari 2022, melepas 

keberangkatan sebanyak 161 alumni pelajar CLC dan SIKK yang akan melanjutkan sekolah ke Indonesia, 

tepatnya sekolah-sekolah mitra di provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. 

Ke-161 pelajar itu merupakan putra-putri pekerja migran Indonesia dan sebagian besar mendapatkan 

beasiswa dari sejumlah organisasi untuk melanjutkan sekolah ke Indonesia.Para peserta penerima 

beasiswa ini diberangkatkan menggunakan dua kapal Feri yakni KM. Purnama Express dan KM. Francise 

menuju pelabuhan Tunontaka Nunukan-Kalimantan Utara. Setibanya di Nunukan para peserta akan 

difasilitasi oleh instansi pemerintah terkait di Nunukan dan panitia repatriasi untuk pengaturan karantina 

dan prosedur lain-lain.Peserta program repatriasi TA 2021 yang diberangkatkan melalui Pelabuhan 

Internasional Tawau ini terdiri dari 63 peserta laki-laki dan 98 peserta perempuan, yang merupakan 
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penerima beasiswa dari berbagai jalur antara lain: Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) sebanyak 34 

orang pelajar, dari yayasan/sekolah sebanyak 113 orang pelajar dan beasiswa dari Pemprov Sulawesi 

Selatan sebanyak 14 orang pelajar.Program repatriasi ini merupakan kegiatan tahunan hasil kerjasama 

Kemdikbud RI dengan Perwakilan RI (KRI Tawau dan KJRI Kota Kinabalu), Sekolah Indonesia Kota Kinabalu 

(SIKK) beserta Yayasan Sabah Bridge (SB) sebagai inisiator.Sehari sebelum pemberangkatan, seluruh 

peserta menjalani program pembekalan yang dipersiapkan pihak panitia yang berisi antara lain orientasi 

dan pengenalan mengenai keadaan di tempat tujuan, serta hal-hal lain yang perlu diketahui dan 

dilakukan, mengingat hampir seluruh peserta ini lahir dan tumbuh besar di Sabah dan belum pernah ke 

Indonesia.Proses pemberangkatan menerapkan SOP kesehatan yang ketat seperti penerapan aturan jaga 

jarak, pemakaian masker wajah, pemakaian handsanitizer dan lain sebagainya, baik peserta maupun staf 

yang bertugas. Dalam program repatriasi pelajar ini, Konsulat RI Tawau berkoordinasi dengan instansi 

terkait baik di Malaysia maupun di Indonesia.Para penerima beasiswa ini merupakan anak-anak pekerja 

migran Indonesia (PMI) yang lahir dan besar di Sabah, Malaysia. Sebagian besar diantara peserta 

tersebut, tidak memiliki dokumen identitas diri. Walhasil, Perwakilan RI di Tawau dan Kota Kinabalu 

membantu penerbitan dokumen-dokumen mereka dan memfasilitasi pengurusan special pass dengan 

pihak imigrasi setempat, sehingga anak-anak PMI ini dapat pulang ke tanah air secara legal.Dengan 

begitu, program Repatriasi pendidikan ini juga turut mengurangi jumlah WNI ilegal khususnya di 

Malaysia, selain membuka jalan bagi anak-anak pekerja migran ini untuk mengecap pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi.Selalu update info 

terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram "Tempo.co Update". Klik 
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Title Tukang Las Rel Kereta Cepat Dari China, KCIC: Harus Mereka, 

Pekerja Lokal Belum Bisa 

Author _noname 

Media Democrazy News Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.democrazy.id/2022/02/Tukang-Las-Rel-Kereta-Cepat-Dari-China-KCIC-Harus-

Mereka-Pekerja-Lokal-Belum-Bisa.html 

Summary Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry mengungkap 

alasan mendatangkan tukang las rel dari China untuk bekerja di proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung. Pernyataan mengenai tukang las yang didatangkan dari China untuk mengerjakan 

proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelumnya diungkapkan oleh Deputi Bidang 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi. 

"Pembangunan proyek Kereta Cepat yang memiliki nilai presisi tinggi membutuhkan 

ketelitian, kecermataan dan pengawasan komprehensif dari pihak ahli dalam hal ini China," 

jelas Rahadian. Dia menjelaskan, dalam proses pengerjaan rel kereta cepat, dibutuhkan 

teknologi yang saat ini belum bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. 

 

 

Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry mengungkap alasan 

mendatangkan tukang las rel dari China untuk bekerja di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.Dia 

menjelaskan, dalam proses pengerjaan rel kereta cepat, dibutuhkan teknologi yang saat ini belum bisa 

dilakukan oleh tenaga kerja lokal.Sebab, Proses pengelasannya menggunakan peralatan serta metode 

khusus yang harus dilakukan dengan pendampingan tenaga ahli.Hal ini berkaitan dengan jenis bahan 

yang akan disambungkan untuk menjadi rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung."Harus dilihat secara cermat 

pengerjaan pengelasan yang memang bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal dan mana kegiatan 

pengelasan yang membutuhkan skill karena menggunakan teknologi yang tidak manual," jelas Rahadian, 

Rabu (9/2/2022).Pernyataan mengenai tukang las yang didatangkan dari China untuk mengerjakan 

proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelumnya diungkapkan oleh Deputi Bidang Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi.Ia mengatakan, berdasarkan hasil diskusi 

antara pemerintah dengan KCIC, proses pengelasan harus menggunakan pekerja asing lantaran kualitas 

rel yang sangat tinggi."Setelah kami diskusi dengan mereka, ternyata rel yang ada itu adalah rel yang 

kualitasnya sangat tinggi.Tingkat kepadatan maupun campuran besinya dan itu belum mampu diproduksi 

oleh Krakatau Steel misalnya," ucap Pungky.Rahadian menjelaskan, saat ini, dari total 15.487 tenaga kerja 

yang berada di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebanyak 87,02 persennya merupakan tenaga kerja 

lokal.Secara rasio, jumlah tenaga kerja asing dibanding tenaga kerja lokal adalah 1:7."Artinya, dari total 

8 pekerja, 7 di antaranya pekerja lokal, dan hanya 1 tenaga kerja asing," kata Rahadian.Ia pun 

mengatakan, pekerja asing di proyek tersebut menempati posisi-posisi profesional yang ahli di bidang 

kereta cepat.Selain itu, tenaga asing juga melakukan transfer teknologi kepada tenaga kerja lokal.Proses 

transfer teknologi dilakukan dengan cara melibatkan tenaga kerja lokal pada proses pengerjaan hingga 

mengoperasikan peralatan, serta teknologi baru yang digunakan untuk membangun Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung."Pembangunan proyek Kereta Cepat yang memiliki nilai presisi tinggi membutuhkan 

ketelitian, kecermataan dan pengawasan komprehensif dari pihak ahli dalam hal ini China," jelas 

Rahadian. 
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Title Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuka Lagi Tahun Ini dengan Kuota 2,9 

Juta Peserta 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/pendaftaran-kartu-prakerja-dibuka-lagi-

tahun-ini-dengan-kuota-29-juta-peserta 

Summary Tahun ini, peserta yang diterima Kartu Prakerja mencapai 2,9 juta orang. Program Kartu 

Prakerja dipastikan berlanjut tahun 2022 ini. Kepastian kelanjutan program Kartu Prakerja 

disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam webinar 

Evaluasi Kartu Prakerja, Rabu 9 Februari 2022. Menurut Airlangga, pemerintah sudah 

menganggarkan dana Kartu Prakerja di tahap awal sekitar Rp 11 triliun. 

 

 

 

Program Kartu Prakerja dipastikan berlanjut tahun 2022 ini.Kepastian kelanjutan program Kartu Prakerja 

disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam webinar Evaluasi 

Kartu Prakerja, Rabu 9 Februari 2022.Menurut Airlangga, pemerintah sudah menganggarkan dana Kartu 

Prakerja di tahap awal sekitar Rp 11 triliun.Anggaran itu lebih kecil dibanding tahun 2020 yang sebesar 

Rp 20 triliun dan tahun 2021 sebesar 21 triliun."Pemerintah berkomitmen dalam bentuk anggaran 

kepada program Kartu Prakerja. di 2020 pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun, tahun 2021 juga Rp 

21 triliun, dan di tahun 2022 ini dianggarkan Rp 11 triliun," kata Airlangga.Menurut Airlangga, Kartu 

Prakerja nantinya memberikan pelatihan kepada para peserta, mulai dari peningkatan skill maupun re-

skilling.Sebab, jutaan tenaga kerja Indonesia saat ini menghadapi dua disrupsi, yaitu disrupsi dari 

pandemi dan disrupsi dari resolusi industri 4.0 atau transformasi digital."Pelaksanaan (Kartu Prakerja) 

terjadi di awal pandemi Covid-19 sehingga Kartu Prakerja di-refocusing menjadi (program) semi bansos 

dan menjadi bagian dari perlinsos di masa pandemi," ucap Airlangga.Adapun selama dua tahun 

diimplementasi, kini terdapat 180 lembaga pelatihan di dalam ekosistem Kartu Prakerja, 5 mitra 

pembayaran, 4 job platform, dan 3 lembaga pemantau.Tahun ini, peserta yang diterima Kartu Prakerja 

mencapai 2,9 juta orang.Besaran insentif yang diberikan tetap sama, yakni Rp 2,4 juta atau Rp 600. 000 

yang diberi selama 4 bulan.Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program Kartu Prakerja rencananya 

akan dibuka kembali dan akan diumumkan pada Februari ini."Tentunya nanti sekitar akhir atau pun awal 

Februari kita akan umumkan kapan gelombang 23 akan dimulai," ujar Airlangga dikutip dari Kompas.com, 
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6 Februari 2022.Direktur Kemitraan, Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem (KKPE) Kartu Prakerja 

Sumarna Abdurahman menanggapi kepastian tanggal pembukaan Prakerja gelombang 23.Sebelumnya, 

Prakerja disebut akan diumumkan pada Februari 2022.Menurutnya, belum ada kepastian tanggal 

pembukaan Kartu Prakerja."Kami akan kabari jika sudah ada waktu yang pastinya," kata Sumarno.Untuk 

saat ini, lanjut Sumarna, calon peserta bisa mulai membuat akun di dashboard laman pendaftaran Kartu 

Prakerja.Meski belum ada tanggal pasti, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin memastikan keberlanjutan 

Program Prakerja pada 2022.Dia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 11 

triliun."Untuk kuota 2,9 juta sampai dengan akhir tahun (2021), kecuali nanti ada penambahan lagi yang 

dilakukan Pemerintah melihat situasi dan kondisi yang berkembang," tutur Rudy.Sebelum gelombang 

dibuka, ada baiknya kamu mendaftar terlebih dahulu di prakerja.go.id.Cara Daftar Kartu Prakerja1. Buat 

Akun PrakerjaMasuk ke laman prakerja.go.id.Pilih menu "Daftar Sekarang"Masuk ke situs 

www.prakerja.go.id lalu pilih daftarMasukan nama lengkap, alamat email, dan kata sandi baruCek email 

dari Kartu Prakerja dan ikuti petunjuk untuk konfirmasi akun email.Setelah konfirmasi akun email 

berhasil, kembali ke situs Prakerja.2. Isi data diriMasuk ke akun dengan alamat email dan kata sandi yang 

baru dibuatMasukan nomor KTP dan tanggal lahir, lalu klik "Berikutnya".Isi data diri dengan lengkap atau 

formulir Kartu Prakerja (nama lengkap, alamat email, alamat tempat tinggal, alamat domisili, 

pendidikan,status kebekerjaan, foto KTP, dan foto selfie dengan KTP), lalu klik "Berikutnya"Masukan 

nomor telepon dan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS3. Ikuti tesIkuti tes motivasi dan kemampuan 

dasar selama 15 menit.Siapkan alat tulis dan kertas bila perluTunggu email pemberitahuan dari Kartu 

Prakerja setelah menyelesaikan tesSetelah mendapatkan email pemberitahuan, kembali ke situs, dan 

gabung ke gelombang pendaftaran. 
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Title Starbucks Pecat Sejumlah Pegawai yang Ingin Bentuk Serikat 

Pekerja 

Author Cory Olivia 

Media Pelopor.id Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://pelopor.id/2022/02/09/starbucks-pecat-sejumlah-pegawai-yang-ingin-bentuk-

serikat-pekerja 

Summary Pelopor.id | Jaringan kedai kopi Starbucks telah memecat sejumlah karyawannya yang 

memimpin upaya mengorganisir serikat pekerja di Tennessee, Amerika Serikat (AS). 

Menurut Starbucks, para pegawai itu telah melanggar peraturan perusahaan dengan 

sengaja. 

 

 

 

Pelopor.id | Jaringan kedai kopi Starbucks telah memecat sejumlah karyawannya yang memimpin upaya 

mengorganisir serikat pekerja di Tennessee, Amerika Serikat (AS). Menurut Starbucks, para pegawai itu 

telah melanggar peraturan perusahaan dengan sengaja. Padahal, banyak pekerja dari berbagai kedai 

Starbucks yang menyatakan berminat bergabung dengan serikat pekerja. Pasalnya, serikat pekerja dinilai 

dapat bernegosiasi dengan perusahaan terkait kesejahteraan karyawan. Namun, Juru Bicara Starbucks 

Reggie Borges membantah kabar tersebut. Melansir BBC, Borges mengatakan bahwa Starbucks telah 

melakukan penyelidikan internal terhadap sejumlah pihak yang terkait.Adapun hasil penyelidikan itu 

adalah sejumlah karyawan dipecat akibat terbukti melanggar aturan internal, yaitu mengakses toko 

tanpa izin di luar jam kerja, sebagai lokasi wawancara televisi pada Januari lalu tentang upaya serikat 

pekerja.Sementara itu, Starbucks Workers United menegaskan akan mengajukan tuntutan atas tujuh 

pemecatan pegawai toko di Memphis kepada Dewan Hubungan Perburuhan Nasional Amerika Serikat 

(AS). Starbucks Workers United adalah pihak yang telah membantu upaya pengaturan serikat pekerja di 

jaringan kedai kopi itu. Sebelumnya, Starbucks menyatakan akan menaikkan harga produknya pada 

tahun ini. Mereka juga mengurangi beberapa pengeluaran untuk mengimbangi melonjaknya biaya 

tenaga kerja dan harga barang. Selain lonjakan biaya tenaga kerja, Starbucks juga telah membayar lebih 

untuk melatih karyawan baru dan isolasi bagi mereka yang terpapar Covid 19. Starbucks tidak 

menyebutkan kenaikan harga produk mereka. Namun contohnya secangkir venti cappuccino kini dijual 

seharga US$ 5,25 atau sekitar Rp 75.000. 
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Title Berapa Gaji Tukang Sapu di Dubai? Jangan Kaget Jumlahnya 

Fantastis! 

Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://international.sindonews.com/read/681369/43/berapa-gaji-tukang-sapu-di-dubai-

jangan-kaget-jumlahnya-fantastis-1644397372 

Summary Kita semua tahu Dubai salah satu kota di Uni Emirat Arab (UEA) yang sebagian besar 

masyarakatnya hidup makmur. Maka tak heran jika menjuluki Dubai sebagai tempat para 

miliarder tinggal. Dengan fakta Dubai menjadi tempat yang penuh kemewahan, biaya hidup 

di kota ini pun juga tidak sedikit. Namun, hal itu tidak menjadi masalah, sebab pendapatan 

yang diterima para pekerja di Dubai juga banyak. 

 

 

 

Kita semua tahu Dubai salah satu kota di Uni Emirat Arab (UEA) yang sebagian besar masyarakatnya hidup 

makmur. Bahkan bukan cuma makmur, tapi juga bergelimang harta.Di kota ini kita tidak hanya akan 

menjumpai gedung-gedung pencakar langit, tapi juga jalanan yang penuh dengan mobil-mobil sport 

mewah seperti Lamborgini dan Ferarri.Maka tak heran jika menjuluki Dubai sebagai tempat para 

miliarder tinggal. Dengan fakta Dubai menjadi tempat yang penuh kemewahan, biaya hidup di kota ini 

pun juga tidak sedikit.Namun, hal itu tidak menjadi masalah, sebab pendapatan yang diterima para 

pekerja di Dubai juga banyak. Malah bisa dibilang, sangat fantastis!Hal ini bisa terlihat dari gaji pekerja 

paling sederhana, yakni tukang sapu. Konon katanya, gaji tukang sapu di dubai bisa mencapai USD2. 000 

atau sekitar Rp26 juta per bulan.Sedangkan berdasarkan situs Salary Expert, rata-rata gaji kotor tukang 

sapu lantai di Dubai bisa mencapai 48 dirham atau sekitar Rp187. 750 per jam. Bisa Anda hitung sendiri 

jika dalam sehari mereka kerja 8 jam, belum ditambah jika lembur.Namun, fakta dari besaran gaji ini 

masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Yang pasti, bagi mereka yang ingin menjadi Tenaga Kerja 

Indonesia di luar negeri, Dubai bisa menjadi alternatif yang layak dipilih. 
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Title DPRD Jawa Tengah Susun Raperda Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Koran Bernas Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.koranbernas.id/dprd-jateng-susun-raperda-penyelenggaraan-ketenagakerjaan 

Summary DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah) sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah 

(Raperda) inisiatif tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Ketua Komisi E DPRD Provinsi 

Jawa Tengah Abdul Hamid menjelaskan, Raperda tersebut sebagai tindak lanjut dan 

dukungan terhadap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang mengeluarkan 

sembilan lompatan ketenagakerjaan sebagai terobosan untuk pemulihan ekonomi nasional. 

"Kemenaker mengapresiasi langkah DPRD Jawa Tengah yang telah menetapkan upah 

minimum berdasarkan PP No 36/2021. Kemudian untuk permasalahan pengawasan 

ketenagakerjaan kami mengimbau diperlukan penambahan personel dan dukungan penuh 

dari anggota DPRD Jawa Tengah," kata Abdul Hamid di ruang kerjanya, Rabu (9/2/2022). 

 

 

 

DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah) sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 

inisiatif tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul 

Hamid menjelaskan, Raperda tersebut sebagai tindak lanjut dan dukungan terhadap Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang mengeluarkan sembilan lompatan ketenagakerjaan sebagai 

terobosan untuk pemulihan ekonomi nasional.Sembilan Lompatan Besar itu terdiri atas transformasi BLK, 

link and match ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan 

talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, reformasi pengawasan, 

ekosistem digital SIAPKerja dan reformasi birokrasi.Hal tersebut merupakan jawaban atas problematika 

ketenagakerjaan terutama menghadapi revolusi industri 5.0. Kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak 

pada angka pengangguran dan digitalisasi mengakibatkan jenis pekerjaan baru."Kemenaker 

mengapresiasi langkah DPRD Jawa Tengah yang telah menetapkan upah minimum berdasarkan PP No 

36/2021. Kemudian untuk permasalahan pengawasan ketenagakerjaan kami mengimbau diperlukan 

penambahan personel dan dukungan penuh dari anggota DPRD Jawa Tengah," kata Abdul Hamid di ruang 

kerjanya, Rabu (9/2/2022).Sebelumnya Komisi E telah melakukan pertemuan dengan jajaran Sekretariat 

Jenderal Kemenaker untuk mendapatkan kejelasan dari pemerintah terkait keluarnya amar putusan 
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Mahkamah Konstitusi (MK) No 91/PUU-XVIII/2020.Kunjungan kerja Komisi E DPRD Jawa Tengah ke 

Pemkab Wonogiri. (istimewa/dokumentasi Humas DPRD Jawa Tengah)Antara lain isinya memutus UU No 

11/2020 atau Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki selama dua tahun, 

menjadikan penyusunan Raperda Ketenagakerjaan perlu mendapat kajian lebih lanjut."Dengan 

penjelasan yang cukup kongkret dalam konsultasi ini, Komisi E berharap pengajuan Raperda inisiatif 

tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini dapat segera dilaksanakan dengan baik," tambah Abdul 

Hamid.Di dalam proses kajian dan memperdalam materi Raperda inisiatif tentang Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan, Komisi E juga telah melakukan kunjungan ke Pemkab Wonogiri.Melalui kegiatan itu, 

dewan memperoleh gambaran riil pelaksanaan ketenagakerjaan, diharapkan memiliki inovasi-inovasi 

jendela kerja."Inovasi tersebut di antaranya menangkap secepat mungkin potensi lulusan SMA/SMK 

untuk masuk dunia kerja. Termasuk penyelenggaraan bursa kerja perlu menyesuaikan potensi lulusan 

SMA/SMK yang ada di setiap daerah," tambahnya.Pertemuan Komisi E DPRD Jawa Tengah dengan jajaran 

Sekretariat Jenderal Kemenaker untuk mendapatkan kejelasan mengenai ketenagakerjaan. 

(istimewa/dokumentasi Humas DPRD Jawa Tengah)Komisi E berharap, ke depan apabila ada 

penyelenggaraan bursa kerja harus dapat menangkap potensi dan peluang. Dengan begitu, banyak 

menyerap tenaga kerja dari SMA/SMK.Ke depan, perlu ada catatan mengenai jaminan sosial, terkait 

sirkulasi dari pekerja nantinya berubah-ubah sesuai kondisi di dunia usahanya."Kemudian, dalam dunia 

pendidikan, harus ada perubahan untuk penyesuaian kebutuhan di dunia usaha yang terus melejit 

dengan teknologinya," kata Hamid. 
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Title 2 PMI Terlibat Kasus Video Asusila, KDEI Taipei Imbau Pelaku 

Menyerahkan Diri 

Author Antara 

Media Okezone Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://news.okezone.com/read/2022/02/09/18/2544731/2-pmi-terlibat-kasus-video-

asusila-kdei-taipei-imbau-pelaku-menyerahkan-diri 

Summary KDEI Taipei sangat menyesalkan keputusan pelaku CY dan T yang melarikan diri dan 

mengimbau keduanya untuk segera menyerahkan diri kepada imigrasi setempat, demikian 

disampaikan KDEI Taipei melalui pernyataan resmi yang dirilis di akun Facebooknya pada 

Selasa (8/2/2022). Agen penempatan kedua warga negara Indonesia melaporkan kepada 

KDEI Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak masuk kerja dan T sudah tidak 

berada di rumah majikan. KDEI juga mengimbau kepada WNI lainnya di Taiwan yang 

mengetahui keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat menginformasikannya kepada 

otoritas Taiwan atau KDEI Taipei. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, 

Taiwan mengimbau dua pekerja migran Indonesia yang terlibat dalam kasus video asusila 

segera menyerahkan diri ke pihak berwenang. 

 

 

 

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Taiwan mengimbau dua pekerja migran Indonesia 

yang terlibat dalam kasus video asusila segera menyerahkan diri ke pihak berwenang.KDEI Taipei sangat 

menyesalkan keputusan pelaku CY dan T yang melarikan diri dan mengimbau keduanya untuk segera 

menyerahkan diri kepada imigrasi setempat, demikian disampaikan KDEI Taipei melalui pernyataan resmi 

yang dirilis di akun Facebooknya pada Selasa (8/2/2022).Perwakilan Pemerintah RI di Taipei tersebut 

selanjutnya akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk menyelesaikan persoalan itu.Pihak KDEI 

kecewa karena sikap CY dan T tidak sesuai dengan janjinya yang akan pulang ke Indonesia setelah video 

asusila mereka berdua tersebar luas di kalangan PMI di Taiwan.Agen penempatan kedua warga negara 

Indonesia melaporkan kepada KDEI Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak masuk kerja dan 

T sudah tidak berada di rumah majikan.Pihak agen juga sudah melaporkan hal tersebut tersebut kepada 

Biro Ketenagakerjaan setempat pada Senin (7/2/2022).KDEI juga mengimbau kepada WNI lainnya di 

Taiwan yang mengetahui keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat menginformasikannya kepada 

otoritas Taiwan atau KDEI Taipei. 



 

207 

 

Title WNI Ilegal Sering Ditangkap Polis Malaysia, BP2MI Nunukan 

Lakukan Patroli Perbatasan Bersama 

Author _noname 

Media Tribun News Kalteng Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/09/wni-ilegal-sering-ditangkap-polis-malaysia-

bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama 

Summary Seringnya kedapatan WNI ilegal masuk ke Negeri Jiran dan yang ditangkap Polis Malaysia, 

membuat BP2MI Nunukan lakukan patroli perbatasan bersama. Ternyata bohong, mereka 

masuk secara ilegal dan ketahuan oleh Polis Malaysia," imbuhnya. "Dalam sepekan ini ada 

beberapa kali WNI yang ditangkap karena ketahuan masuk Malaysia secara ilegal. Kepala 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nunukan, AKBP FJ Ginting, 

mengatakan upaya pencegahan masuknya WNI secara ilegal ke Malaysia sudah dilakukan 

pihaknya baik preemtif, preventif maupun represif terbatas. 

 

 

 

Seringnya kedapatan WNI ilegal masuk ke Negeri Jiran dan yang ditangkap Polis Malaysia, membuat 

BP2MI Nunukan lakukan patroli perbatasan bersama.Hal itu dikatakan oleh Staf Fungsi Penerangan Sosial 

dan Budaya (Pensosbud) Konsulat RI di Tawau, Emir Faisal."Dalam sepekan ini ada beberapa kali WNI 

yang ditangkap karena ketahuan masuk Malaysia secara ilegal. Sekarang ada di Depo Imigresen Tawau 

menunggu jadwal deportasi," kata Emir Faisal, Selasa (08/02/2022), pukul 19.30 WITA.Kepala Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nunukan, AKBP FJ Ginting, mengatakan upaya 

pencegahan masuknya WNI secara ilegal ke Malaysia sudah dilakukan pihaknya baik preemtif, preventif 

maupun represif terbatas.Menurutnya, kewenangan BP2MI Nunukan dalam memberikan perlindungan 

dibatasi oleh UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI)."Langkah preemtif yang 

kita lakukan berupa sosialisasi melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, publik figur, termasuk 

mahasiswa. Bahwa memasukan PMI secara ilegal itu beresiko dan endingnya mereka akan dideportasi. 

Itulah kelakuan calo yang tidak bertanggungjawab," ucap Ginting.Sementara itu, kegiatan preventif yang 

dilakukan BP2MI Nunukan kata Ginting yakni patroli bersama Satgas Pamtas, Imigrasi, Kodim, dan 

Polres."Kegiatan patroli bersama ini walaupun tidak maksimal karena terlalu banyak jalur ilegal, 

setidaknya kita hadir di situ sebagai negara. Kadang kami berjaga di Aji Kuning, Liem Hie Djung, dan 

Islamic Center," ujarnya.Dia mengaku razia yang dilakukan pihaknya belum lama ini berhasil menjaring 
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sejumlah WNI yang hendak masuk ke Malaysia melalui jalur ilegal."Kegiatan razia yang kami lakukan di 

Sebatik, Bambangan, Pelabuhan Bugis, dan Mantikas, banyak WNI yang kami jaring di situ," 

tuturnya.Ginting menyampaikan belum lama ini pihaknya melakukan kegiatan represif terbatas dengan 

menahan ratusan KTP warga Nusa Tenggara Timur yang baru turun dari Kapal Pelni.Hal itu dilakukan dia 

untuk mencegah masuknya WNI ke Malaysia secara ilegal melalui jalur 'tikus'."Sempat beberapa dari 

mereka cekcok mulut dengan petugas karena mereka tidak terima KTPnya ditahan. Logikanya gini, 

ngapain mereka dalam jumlah ratusan ke Nunukan," ungkapnya.Beberapa alasan yang diperoleh Ginting 

dari warga Nusa Tenggara Timur tersebut, mereka ke Nunukan ingin mengunjungi keluarganya."Yang 

punya keluarga saya kembalikan KTPnya, yang tidak punya saya tahan sampai ada jaminan bahwa mereka 

ke Nunukan memang untuk kunjungi keluarga. Ternyata bohong, mereka masuk secara ilegal dan 

ketahuan oleh Polis Malaysia," imbuhnya. 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Jamin Pekerja Kehilangan Pekerjaan Author _noname 

Media Realita Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://realita.co/baca-7781-bpjamsostek-siap-jamin-pekerja-kehilangan-pekerjaan 

Summary Namun tidak perlu risau, karena terhitung mulai 1 Februari 2022 klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program 

JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori 

skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 4 program 

BPJAMSOSTEK, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 

Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP), serta ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang 

dikelola oleh BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo. - Jaminan 

sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. 

 

 

 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo.- Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring 

pengaman yang didesain untuk menghindari kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat 

aktivitas kerjanya. Salah satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK), terlebih pada masa pandemi seperti ini.Namun tidak perlu risau, karena terhitung mulai 1 Februari 

2022 klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai ketentuan 

Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) yang 

ditunjuk untuk melaksanakan program JKP dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja 

di seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah 

(PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 4 

program BPJAMSOSTEK, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), dan Jaminan Pensiun (JP), serta ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. Dan untuk pekerja PU pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah terdaftar setidaknya 
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4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 3 manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, 

akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan 

dengan ketentuan pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian 

untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25% dari upah terlapor. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi 

peserta.Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan manfaatnya tersebut dipastikan tanpa 

ada biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan, pihaknya 

telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini. Dia berharap program ini 

dapat berjalan sesuai filosofinya, yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali."Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas 

mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia," tegas Anggoro.Disebutkan, program JKP 

ini layaknya oase di tengah padang gurun yang hadir tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan 

atau badan usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya program JKP 

ini para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan 

sehari-hari, dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik dalam 

merajut kembali masa depan yang lebih cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja 

yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga 

berharap pandemi dapat segera berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera 

pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada pasar tenaga kerja secara nasional," ujar 

Anggoro.Kepala BPJamsostek Banyuwangi, Eneng Siti Hasanah, Kamis (9/2/2022) menyatakan, Program 

JKP ini merupakan program bonus bagi perusahaan tertib administrasi dan tertib iuran. Menurutnya, 

masih banyak perusahaan yang belum tertib administrasi maupun iuran, dilihat dari presentase pekerja 

Banyuwangi yang baru terlindungi program BPJamsostek sekitar 20,39% dari total 622. 405 pekerja di 

seluruh Banyuwangi."Saya berharap untuk terlaksananya Program JKP yang diberikan Pemerintah ini 

para stakeholder patuh terhadap administrasi dan iuran dalam program BPJamsostek, agar setiap pekerja 

tidak akan risau jika terdampak PHK dan bisa mendapatkan manfaat dari program ini, sehingga dapat 

bekerja kembali seperti sedia kala," imbuh Eneng. 
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Title Pemerintah Anggarkan Rp11 Triliun untuk Program Kartu Prakerja 

2022, Perhatikan Cara Daftarnya 

Author Desy Afrianti 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.tv/article/259903/pemerintah-anggarkan-rp11-triliun-untuk-program-

kartu-prakerja-2022-perhatikan-cara-daftarnya 

Summary Pemerintah telah menganggarkan dana untuk program Kartu Prakerja tahun 2022 sekitar 

Rp11 triliun di tahap awal. "Pemerintah berkomitmen dalam bentuk anggaran kepada 

program Kartu Prakerja. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar Evaluasi Kartu Prakerja, Rabu (9/2/2022). 

Airlangga menyebut, nantinya Kartu Prakerja memberikan pelatihan kepada para peserta, 

mulai dari peningkatan skill maupun re-skilling. 

 

 

 

Pemerintah telah menganggarkan dana untuk program Kartu Prakerja tahun 2022 sekitar Rp11 triliun di 

tahap awal.Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

dalam webinar Evaluasi Kartu Prakerja, Rabu (9/2/2022).Anggaran itu relatif lebih kecil jika dibandingkan 

dengan tahun 2020 yang sebesar Rp20 triliun dan tahun 2021 sebesar Rp21 triliun."Pemerintah 

berkomitmen dalam bentuk anggaran kepada program Kartu Prakerja. Di 2020 pemerintah 

menganggarkan Rp 20 triliun, tahun 2021 juga Rp 21 triliun, dan di tahun 2022 ini dianggarkan Rp 11 

triliun," kata dia.Airlangga menyebut, nantinya Kartu Prakerja memberikan pelatihan kepada para 

peserta, mulai dari peningkatan skill maupun re-skilling.Sebab, jutaan tenaga kerja Indonesia saat ini 

menghadapi dua disrupsi, yaitu disrupsi dari pandemi dan disrupsi dari resolusi industri 4.0 atau 

transformasi digital."Pelaksanaan (Kartu Prakerja) terjadi di awal pandemi Covid-19 sehingga Kartu 

Prakerja di-refocusing menjadi (program) semi bansos dan menjadi bagian dari perlinsos di masa 

pandemi," ucap Airlangga.Selama dua tahun pelaksanaan program itu, saat ini terdapat 180 lembaga 

pelatihan di dalam ekosistem Kartu Prakerja, 5 mitra pembayaran, 4 job platform, dan 3 lembaga 

pemantau.Tahun ini, peserta yang bakal diterima Kartu Prakerja mencapai 2,9 juta orang. Besaran 

insentif yang diberikan tetap sama, yakni Rp 2,4 juta atau Rp 600. 000 yang diberi selama 4 bulan.Berikut 

cara daftar menjadi peserta Kartu Prakerja. 1. Buat akun Kartu PrakerjaMasuk ke www.prakerja.go.idPilih 

Menu "Daftar Sekarang"Masukkan nama lengkap, alamat email, dan passwordCek email untuk 
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konfirmasi akunSetelah konfirmasi akun berhasil, kembali ke website www.prakerja.go.id.2. Isi data 

diriMasukkan email dan passwordMasukkan nomor KTP dan tanggal lahirIsi data dirimu dengan lengkap, 

seperti alamat rumah, nama lengkap, dan lain-lian.Upload foto KTPMasukkan nomor telepon dan kote 

OTP yang dikirim ke nomor ponsel3. Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasarIkuti tes dengan klik "Mulai 

Sekarang"Siapkan alat tulis untuk tes online yang berlangsung selama 15 menitSetelah selesai, tunggu 

email pemberitahuan dari Kartu Prakerja.Bila sudah mendapat email, segera kembali ke website untuk 

bergabung ke gelombang pendaftaran yang tersedia. 
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Title Ternyata Allah Tetap Akan Menerima Sholat yang Terburu-Buru 

dan Tidak Khusyuk, Ini Alasannya Menurut Gus Baha 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163691620/ternyata-allah-tetap-

akan-menerima-sholat-yang-terburu-buru-dan-tidak-khusyuk-ini-alasannya-menurut-gus-

baha 

Summary Dalam sebuah kajian ilmu, ada yang bertanya kepada Gus Baha terkait sholat yang tidak 

khusyuk. Lantas penanya itu meminta penjelasan Gus Baha, apakah sholat yang dilakukan 

dengan cara demikian dapat diterima oleh Allah. Menjawab pertanyaan tersebut Gus Baha 

menuturkan bahwa Allah SWT akan tetap menerima sholat yang dilakukan seorang hamba 

sekalipun itu tidak khusyuk. Berikut penjelasan Gus Baha seperti dilansir PortalJember. 

 

 

Dalam sebuah kajian ilmu, ada yang bertanya kepada Gus Baha terkait sholat yang tidak khusyuk.Penanya 

tersebut mengatakan bahwa sebagai seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia), yang berada di negara dengan 

mayoritas warganya tidak memiliki agama.Seringkali mereka tidak memiliki waktu sholat yang leluasa 

karena diburu pekerjaan, sehingga sholat menjadi tidak khusyuk.Bahkan terkadang para TKI tersebut 

terpaksa harus sholat di dalam toilet dengan terburu-buru agar tidak ketahuan.Lantas penanya itu 

meminta penjelasan Gus Baha, apakah sholat yang dilakukan dengan cara demikian dapat diterima oleh 

Allah.Menjawab pertanyaan tersebut Gus Baha menuturkan bahwa Allah SWT akan tetap menerima 

sholat yang dilakukan seorang hamba sekalipun itu tidak khusyuk.Beliau membahas lebih jauh dan 

ternyata ada satu alasan mengapa Allah tetap menerima sholat tersebut.Berikut penjelasan Gus Baha 

seperti dilansir PortalJember. com dari video ceramah yang diunggah oleh kanal YouTube NU Online pada 

16 September 2019.Gus Baha mengatakan bahwa bagaimanapun kondisi seseorang, jika masih 

memungkinkan baginya untuk sholat maka jangan pernah meninggalkan sholat."Khusyuk itu maknanya 

takut, takut kepada Allah," kata Gus Baha menjelaskan."Sholatnya terpaksa di ruangan apa? Di toilet, asal 

jangan di klosetnya ya," ujar beliau."Itu menurut saya sudah bentuk khusyuk, karena yang mendorong 

itu adalah ketakutan kita akan hukum Allah. Kita takut kalau meninggalkan sholat," ungkapnya.Dari 

jawaban tersebut inilah alasan yang dimaksud oleh Gus Baha, yakni bukan perkara ia sholat dalam kondisi 

terburu-buru atau tidak.Tetapi rasa takut kepada Allah karena tidak mengerjakan sholat itulah yang 

kemudian sudah merupakan bentuk khusyuk."Tapi kamu nggak usah membayangkan khusyuk itu kayak 

sholat menangis sampai lupa waktu," kata Gus Baha."Jadi anda memutuskan diri waktu ke kamar mandi 

itu sebagai waktu yang akhirnya kamu gunakan untuk sholat, itu sudah resiko kekhusyukan anda, itu 

sudah cukup," imbuhnya."Jadi takut itu macem-macem, takut meninggalkan perintah Allah (sholat) itu 

sudah bentuk khusyuk," pungkasnya. 

  



 

214 

 

Title Mantan Pekerja Migran Indonesia Sukses Usaha Selada 

Hidroponik 

Author KompasTV Madiun 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.tv/article/259927/mantan-pekerja-migran-indonesia-sukses-usaha-

selada-hidroponik 

Summary Seorang purna pekerja migran Indonesia, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sukses bercocok 

tanam sayuran di halaman rumahnya yang sempit, dengan sistem hidroponik. Sugiyati 

adalah purna pekerja migran Indonesia. Dengan usahanya tersebut, ia tak perlu lagi 

meninggalkan keluarganya, untuk bekerja ke luar negeri. Sugiyati, warga Dusun Gawok, Desa 

Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, kini sibuk bercocok tanam sayuran 

jenis selada, dengan sistem hidroponik. 

 

 

 

Seorang purna pekerja migran Indonesia, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sukses bercocok tanam 

sayuran di halaman rumahnya yang sempit, dengan sistem hidroponik. Dengan usahanya tersebut, ia tak 

perlu lagi meninggalkan keluarganya, untuk bekerja ke luar negeri.Sugiyati, warga Dusun Gawok, Desa 

Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, kini sibuk bercocok tanam sayuran jenis selada, 

dengan sistem hidroponik. Dengan sistem ini, sugiyati tidak memerlukan lahan luas. Cukup dengan 

halaman di belakang rumahnya, ia sudah bisa bercocok tanam.Sugiyati adalah purna pekerja migran 

Indonesia. Ia bekerja di Singapura sebagai pekerja rumah tangga, setelah cerai dengan suaminya, pada 

tahun 2009. Desakan ekonomi sebagai orangtua tunggal dengan dua anak, membuatnya nekat bekerja 

di luar negeri.Tahun 2012, ia memilih pulang kampung, karena menyadari anak-anaknya telah lama 

kehilangan sosok orangtua. Ia kemudian membuka usaha budidaya selada dengan cara hidroponik. 

Modal awal yang digunakan 700 ribu rupiah, dan kini usahanya berkembang, dengan pendapatan 2 juta 

rupiah per bulan.Selada yang ditanam jenis bohemia, yang biasanya digunakan untuk campuran lalapan, 

kebab, hamburger, pizza dan hotdog. Sugiyati memasarkan selada ke pedagang pasar, pemilik katering, 

kafe dan restoran, dengan harga 25 ribu rupiah per kilogram.Dengan dibantu kedua anaknya, yakni Riki 

Ferdian dan Ahmad Mudori, Sugiyanti berencana menambah peralatan hidroponik, untuk meningkatkan 

produksi seladanya, karena permintaan pasar terus 

meningkat.#beritajember#seladahidroponik#hidroponik 



 

215 

 

Title Anggaran Prakerja 2022 Susut dari Rp 20 T Jadi Rp 11 T Author Iffa Naila Safira 

Media Detik Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5935240/anggaran-prakerja-2022-susut-

dari-rp-20-t-jadi-rp-11-t 

Summary Pemerintah menyiapkan anggaran untuk program kartu Prakerja di tahun 2022 sebesar Rp 

11 triliun. Di tahun 2021, juga 21 triliun dan di tahun 2022 ini dianggarkan Rp 11 triliun," kata 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto dalam 

acara Impact Evaluation of Kartu Prakerja as COVID-19 Recovery Program, Rabu 

(09/02/2022). Jadi kita tambahkan Rp 10 triliun," kata Sri Mulyani saat rapat kerja (raker) 

bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang realisasi APBN tahun 2020 

termasuk realisasi PEN dan pelaksanaan APBN tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, 

Rabu (27/1/2022) lalu. Mundur sedikit di tahun 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati mengungkapkan, bahwa pemerintah menambah Rp 10 triliun untuk anggaran 

program Kartu Prakerja. 

 

 

Pemerintah menyiapkan anggaran untuk program kartu Prakerja di tahun 2022 sebesar Rp 11 triliun. 

Angka ini menurun jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia di tahun-tahun sebelumnya yang 

mencapai Rp 20 triliun."Pemerintah berkomitmen dalam bentuk anggaran kepada program kartu 

prakerja ini di tahun 2020, pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun. Di tahun 2021, juga 21 triliun dan 

di tahun 2022 ini dianggarkan Rp 11 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik 

Indonesia, Airlangga Hartarto dalam acara Impact Evaluation of Kartu Prakerja as COVID-19 Recovery 

Program, Rabu (09/02/2022).Menurut Menko Airlangga, saat ini sudah ada 11,4 juta jiwa penerima 

program kartu prakerja yang berasal dari 514 Kabupaten kota, dengan pendidikan yg beragam, dari SD 

hingga sarjana, dan juga dari penyandang disabilitas hingga purna pekerja migran Indonesia.Mundur 

sedikit di tahun 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa pemerintah 

menambah Rp 10 triliun untuk anggaran program Kartu Prakerja. Sehingga, anggaran tahun lalu sama 

dengan tahun 2020 yaitu Rp 20 triliun."Bapak presiden memutuskan program Prakerja dinaikkan dua kali 

lipat. Jadi tadinya Rp 10 triliun tahun ini, supaya disamakan dengan tahun lalu menjadi Rp 20 triliun. Jadi 

kita tambahkan Rp 10 triliun," kata Sri Mulyani saat rapat kerja (raker) bersama Komisi XI Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) tentang realisasi APBN tahun 2020 termasuk realisasi PEN dan pelaksanaan 

APBN tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (27/1/2022) lalu.Pada tahun 2021, pemerintah 

mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 533,1 triliun pada tahun 2021. 

Anggaran tersebut tersebar untuk klaster kesehatan Rp 104,70 triliun, klaster perlinsos sebesar Rp 150,96 

triliun, klaster program prioritas Rp 141,36 triliun, klaster dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi 

sebesar Rp 156,06 triliun.Besaran anggaran PEN di tahun ini tidak berbeda jauh dari tahun 2020 yang 

realisasinya sebesar Rp 579,78 triliun atau 83,4% dari total Rp 695,2 triliun. 
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Title Airlangga Sebut Kartu Prakerja Satukan Ekosistem Pasar 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Vivanews Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447896-airlangga-sebut-kartu-prakerja-satukan-

ekosistem-pasar-ketenagakerjaan 

Summary Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program Kartu 

Prakerja telah mengubah ekosistem digital pasar ketenagakerjaan di Indonesia yang 

berserakan. Airlangga menjabarkan, saat ini, penerima Kartu Prakerja sebanyak 11,4 juta 

orang yang berasal dari 514 Kabupaten atau Kota. 

 

 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program Kartu Prakerja 

telah mengubah ekosistem digital pasar ketenagakerjaan di Indonesia yang berserakan. Hal tersebut 

dikarenakan ekosistem yang ada belum terkumpul menjadi satu wadah.Adapun ia mengatakan, pada 

Program Kartu Prakerja tersebut didorong untuk ekosistem kemitraan yang bersifat digital. Dan Program 

Kartu Prakerja menciptakan pasar baru yaitu, pasar ekosistem pendidikan berbasis digital."Ekosistem 

market ini berserakan, berceceran, ataupun tidak tidak terkumpul di dalam sebuah ekosistem. Nah, di 

ekosistem ini (Prakerja) terdapat 180 lembaga pelatihan yang menyediakan 700 pelatihan dan 6 platform 

digital atau e marketplace, dan ada 5 mitra pembayaran. Ada 4 job platform, 5 lembaga asesor, dan 3 

lembaga pemantau," terang Airlangga, melalui telekonferensi pada, Rabu 9 Januari 2022.Airlangga 

menjabarkan, saat ini, penerima Kartu Prakerja sebanyak 11,4 juta orang yang berasal dari 514 

Kabupaten atau Kota. Pesertanya pun memiliki latar Pendidikan yang beragam mulai dari SD hingga 

Sarjana. Penyandang disabilitas hingga purna pekerja migran Indonesia.Ilustrasi pendaftar Kartu Prakerja. 

Photo : tvOne."Dan ini merupakan satu hal yang membuktikan bahwa program ini bersifat inklusif. Dan 

kemarin kami ketemu dengan Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan sangat 

mengapresiasi karena untuk pertama kalinya para purna migran disentuh dengan program pelatihan dan 

semi bansos," ujarnya.Ia melanjutkan, dengan adanya Program Kartu Prakerja yang diperuntukan bagi 

purna pekerja migran tersebut, merupakan suatu terobosan baru yang belum pernah ada sebelumnya. 
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Title Jalin Silaturahmi dan Tampung Aspirasi, Wabup Sergai Ajak 

Serikat Pekerja Ngopi Bareng - Oke Medan 

Author Send An 

Email 

Media Oke Medan Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://okemedan.com/2022/02/09/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-

ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng 

Summary Dalam kesempatan tersebut, sambil berbincang-bincang santai penuh keakraban dan 

minum kopi, Wabup Adlin Tambunan menyampaikan bahwa kegiatan Ngopi (ngobrol penuh 

inspirasi) ini membawa dampak positif antara Pemkab Sergai dengan para serikat 

buruh/pekerja guna menyatukan persepsi untuk kemajuan Kabupaten Sergai. "Pemkab 

Sergai menerima secara terbuka saran dan masukan dari para serikat pekerja untuk 

bersama-sama mewujudkan Kabupaten Sergai yang Maju Terus; mandiri, sejahtera dan 

religius," kata Wabup Sergai yang hadir didampingi Asisten Ekbangsos, Drs Nasrul Azis 

Siregar, Kadis Nakerkop Drs Fajar Simbolon dan Sekretaris Satpol-PP, Nasaruddin Nasution, 

MM. Sebelumnya dari perwakilan serikat pekerja, AS Tanjung mengutarakan harapan 

terhadap Bupati Sergai H Darma Wijaya dan Wabup H Adlin Tambunan untuk lebih dekat 

dengan para serikat pekerja. Guna menjalin silaturahmi sekaligus menampung aspirasi, 

Wakil Bupati Serdangbedagai (Sergai) H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, M.SP menggelar 

kegiatan Ngopi Bareng dengan para Serikat Buruh dan Pekerja di Kopitomi Cafe di Jalan 

Negara/Simp. 

 

 

 

SEIRAMPAH I okemedan. Guna menjalin silaturahmi sekaligus menampung aspirasi, Wakil Bupati 

Serdangbedagai (Sergai) H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, M.SP menggelar kegiatan Ngopi Bareng 

dengan para Serikat Buruh dan Pekerja di Kopitomi Cafe di Jalan Negara/Simp. Pasarodi Desa Firdaus 

Kecamatan Seirampah, Rabu (9/2/2022). Dalam kesempatan tersebut, sambil berbincang-bincang santai 

penuh keakraban dan minum kopi, Wabup Adlin Tambunan menyampaikan bahwa kegiatan Ngopi 

(ngobrol penuh inspirasi) ini membawa dampak positif antara Pemkab Sergai dengan para serikat 

buruh/pekerja guna menyatukan persepsi untuk kemajuan Kabupaten Sergai. "Pemkab Sergai menerima 

secara terbuka saran dan masukan dari para serikat pekerja untuk bersama-sama mewujudkan 

Kabupaten Sergai yang Maju Terus; mandiri, sejahtera dan religius," kata Wabup Sergai yang hadir 
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didampingi Asisten Ekbangsos, Drs Nasrul Azis Siregar, Kadis Nakerkop Drs Fajar Simbolon dan Sekretaris 

Satpol-PP, Nasaruddin Nasution, MM. "Syukur Alhamdulillah pertemuan ini bisa membuat komunikasi 

dua arah antara Pemkab dengan serikat pekerja yg ada di Sergai. Hal ini guna memberi masukan- 

masukan yg baik, bertukar pikiran serta menunjukan bahwa Tanah Bertuah Negeri Beradat dekat dengan 

para serikat pekerja," pungkasnya. Sebelumnya dari perwakilan serikat pekerja, AS Tanjung 

mengutarakan harapan terhadap Bupati Sergai H Darma Wijaya dan Wabup H Adlin Tambunan untuk 

lebih dekat dengan para serikat pekerja."Kami ingin instansi yang menaungi serikat pekerja lebih concern 

dalam peningkatan kualitas ketenagakerjaan. Jika ada sumber daya hendaknya dimanfaatkan untuk 

kegiatan yang bersifat positif, misalnya membina atau membangun SDM pekerja yang ada di Sergai," 

katanya.Ia pun berharap kegiatan seperti ini dapat rutin dilakukan di lain kesempatan. Hal ini guna 

memberi masukan serta mencari solusi jika terdapat permasalahan yang harus diselesaikan guna 

menjadikan Sergai Maju Terus, tutupnya. Sedangkan perwakilan dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) Kabupaten Sergai, Syai Adin menyampaikan beberapa masukan diantaranya mendirikan balai 

latihan kerja untuk pelatihan bagi para serikat pekerja. Kemudian, ungkapnya lagi, adanya lembaga 

maupun mediator yang memberikan bantuan dalam mengatasi masalah/persoalan jika terjadi dalam 

organisasi serikat pekerja. Sehingga persoalan yang menimpa serikat pekerja dapat diselesaikan dengan 

baik, harapnya. Adapun para serikat pekerja yang hadir diantaranya dari unsur DPC SBSI 1992, DPC SBSI, 

SPPP, FSPMI, F-SPSI / K-SPTI, OSSPKM dan dari DPC Perbuni. 
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Title BPJAMSOSTEK dan DPRD Bojonegoro optimalkan program jaminan 

sosial ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Antara Jatim Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://jatim.antaranews.com/berita/573777/bpjamsostek-dan-dprd-bojonegoro-

optimalkan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa 

Timur berupaya mengoptimalkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, 

khususnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Pejabat Pengganti Sementara Kepala 

BPJAMSOSTEK Bojonegoro Setyoningsih, Rabu, mengatakan upaya pengoptimalan tersebut 

dilakukan dengan menggelar kegiatan rapat optimalisasi kepesertaan program 

BPJAMSOSTEK bersama Komisi C DPRD setempat yang membawahi bidang kesejahteraan 

rakyat dan ketenagakerjaan. "Di Bojonegoro sendiri karena coverage baru 23 persen 

dibandingkan dengan data BPS tahun 2020, maka masih banyak yang harus dioptimalkan lagi 

dengan berbagai hal yang ada di pemerintah daerah. Selain itu sinergi dengan santunan uang 

duka jika warga Bojonegoro kurang mampu meninggal dunia mendapat Rp2,5 juta dari 

pemerintah kabupaten serta pekerja Bojonegoro yang menjadi peserta BPJAMSOSTEK 

dengan program manfaat jaminan kematian santunan sebesar Rp42 juta. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 

berupaya mengoptimalkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di wilayah 

Kabupaten Bojonegoro.Pejabat Pengganti Sementara Kepala BPJAMSOSTEK Bojonegoro Setyoningsih, 

Rabu, mengatakan upaya pengoptimalan tersebut dilakukan dengan menggelar kegiatan rapat 

optimalisasi kepesertaan program BPJAMSOSTEK bersama Komisi C DPRD setempat yang membawahi 

bidang kesejahteraan rakyat dan ketenagakerjaan."Kegiatan ini merupakan sinergi dengan DPRD 

sekaligus tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan 

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," ujar Nuning, sapaan akrab Setyoningsih.Ia menjelaskan Inpres 

Nomor 2 Tahun 2021 yang telah terbit awal tahun 2021 tersebut, di antaranya menginstruksikan kepada 

bupati/wali kota yang di dalamnya memuat untuk mengalokasikan anggaran, pembuatan regulasi, dan 

langkah-langkah untuk mengoptimalisasi kepesertaan program BPJAMSOSTEK."Di Bojonegoro sendiri 
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karena coverage baru 23 persen dibandingkan dengan data BPS tahun 2020, maka masih banyak yang 

harus dioptimalkan lagi dengan berbagai hal yang ada di pemerintah daerah. Oleh karena itu kita 

bersinergi dengan Komisi C DPRD untuk mendukung program BPJAMSOSTEK dengan pemerintah 

setempat," kata dia.Adapun dukungan yang disinergikan adalah terkait pekerja-pekerja di pedesaan dan 

lembaga-lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT/RW, petugas keagamaan untuk menambah 

kesejahteraannya dengan terlindungi progam BPJAMSOSTEK.Selain itu sinergi dengan santunan uang 

duka jika warga Bojonegoro kurang mampu meninggal dunia mendapat Rp2,5 juta dari pemerintah 

kabupaten serta pekerja Bojonegoro yang menjadi peserta BPJAMSOSTEK dengan program manfaat 

jaminan kematian santunan sebesar Rp42 juta.BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang 

mendapat amanah menyelenggarakan lima program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 

Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP).Namun, lanjut Nuning, untuk pekerja informal atau bukan penerima upah (BPU) seperti nelayan, 

petani, dan lainnya bisa mengikuti minimal dua program wajib, yakni JKK dan JKM.Manfaat kedua 

program tersebut, jika peserta mengalami kecelakaan kerja, seluruh pengobatan dan perawatan medis 

sampai sembuh ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan, diberikan upah pengganti selama tidak 

mampu bekerja, dan jika sampai berakibat meninggal dunia, santunan JKK untuk ahli warisnya 48 x upah 

atau kisaran Rp48 juta."Namun, bila meninggal dunia tanpa ada kaitannya dengan kerja, JKM untuk ahli 

warisnya sebesar Rp42 juta," kata dia.Sesuai data, saat ini jumlah peserta aktif BPJAMSOSTEK Cabang 

Bojonegoro yang meliputi wilayah Bojonegoro, Tuban, serta Lamongan mencapai 105. 693 tenaga kerja 

formal atau Penerima Upah (PU) dan 25.489 tenaga kerja non-formal atau bukan penerima upah (BPU). 

Serta jumlah perusahaan aktif sebanyak 6.772 perusahaan."Kami siap mendukung BPJAMSOSTEK untuk 

melakukan sosialisasi program-programnya, dan kami akan mendorong para pekerja di wilayah 

Kabupaten Bojonegoro untuk mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini penting untuk 

ketenangan mereka bekerja dan demi kesejahteraan mereka," katanya.Rapat optimalisasi kepesertaan 

program BPJAMSOSTEK dihadiri Pejabat Pengganti Sementara Kepala BPJAMSOSTEK Bojonegoro 

Setyoningsih, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan, Sekretaris Ahmad Supriyanto, Wakil 

Ketua Ahmad Sunjani, dan beberapa anggota Komisi C DPRD Bojonegoro. 
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Title Menindaklanjuti Keputusan Gubernur, Pemerintah Kabupaten 

Tebo Keluarkan SE UMP - LINTAS SULAWESI 

Author Staf Redaksi 

Media Lintas Sulawesi Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://lintassulawesi.com/menindaklanjuti-keputusan-gubernur-pemerintah-kabupaten-

tebo-keluarkan-se-ump 

Summary Pemerintah Kabupaten Tebo, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja 

(Disperindagnaker) Kabupaten Tebo, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Tebo Nomor : 

560/110/Disperindagnaker/2022. SE ini dalam rangka menindak lanjuti Surat Keputusan 

Gubernur Jambi Nomor 914/Kep.Gub/Disnakertrans-3.3/2021, tentang Standar Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2022. 

 

 

Pemerintah Kabupaten Tebo, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja 

(Disperindagnaker) Kabupaten Tebo, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Tebo Nomor : 

560/110/Disperindagnaker/2022. SE ini dalam rangka menindak lanjuti Surat Keputusan Gubernur Jambi 

Nomor 914/Kep.Gub/Disnakertrans-3.3/2021, tentang Standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi 

tahun 2022. 
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Title Beginilah Cara Kampus Melatih Ketrampilan Mahasiswa PR 

Mengelola Krisis 

Author _noname 

Media Harian Aceh Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/beginilah-cara-kampus-melatih-ketrampilan-

mahasiswa-pr-mengelola-krisis 

Summary Rangkaian kegiatanditutup lewat webinar dengan tema "Implementasi Program Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka: Kompetensi Lulusan Ilmu Komunikasi Di Era Digital" yang 

menghadirkan narasumber Wakil Ketua Aspikom Jabodetabek Dr. Aan Widodo, M.I.Kom, 

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) Jojo S Nugroho, S.Sos, 

CCM, CPR dan Dosen FIKOM UEU sekaligus Tim Perumus SKKNI 2021 Dr. Halomoan Harahap.  

 

 

Kemampuanyang dialami perusahaan merupakan salah satu keahlian yang wajib dimiliki seorang praktisi 

public relations (PR). Ketrampilan tersebut perlu disampaikan sejak dini ke mahasiswa khususnya yang 

menekuni bidangagar mereka memiliki pengetahuan awal yang memadai sebelum terjun sebagai 

praktisi.Ketrampilan tersebut tertuang dari lomba pembuatan proposal manajemen krisis dimana 

peserta harus melewatkan beberapa tahapan, yaitu babak kualifikasi, semifinal, hingga babak final. Pada 

tahapan tersebut, peserta dapat menunjukkan kemampuan menulis proposal guna mendapatkan 

penilaian dari dewan juri yang ahli di bidangnya.Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rangkaian 

kegiatan Public Relations Competition (Presco) 2022 telah sukses diselenggarakan secara daring pada 

tanggal 26 Januari hingga 7 Februari 2022 oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Selain 

ketrampilan menangani krisis, juga disampaikan kiat menjadi presenter televisi andal.Kegiatan yang 

berawal dari projek kelas special event dibawah bimbingan Erna Febriani, M.Si ini menghasilkan 

kolaborasi yang apik antara Fikom UEU dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) 

Jabodetabek, Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) dan beberapa mitra kampus. 

"Kegiatan ini bertujuan memberi kesempatan bagi mahasiswa dalam terlibat penanganan krisis yang 

dilombakan sejak babak kualifikasi, semifinal, hingga babak final," kata Erna dalam keterangan tertulisnya 

Rabu (9/2).Kegiatan Presco 2022 ini merupakan kegiatan yang sangat positif bagi mahasiswa dan dosen. 

"Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya dalam mencapai satu indikator kinerja utama perguruan 

tinggi dimana mahasiswa harus belajar dari project based sehingga mahasiswa lebih kreatif, inovatif dan 

mampu bersaing secara global di dunia kerja" kata Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kerjasama, 

Endah Murtiana Sari, MM.Rangkaian kegiatanditutup lewat webinar dengan tema "Implementasi 

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Kompetensi Lulusan Ilmu Komunikasi Di Era Digital" yang 

menghadirkan narasumber Wakil Ketua Aspikom Jabodetabek Dr. Aan Widodo, M.I.Kom, Ketua Umum 

Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) Jojo S Nugroho, S.Sos, CCM, CPR dan Dosen 

FIKOM UEU sekaligus Tim Perumus SKKNI 2021 Dr. Halomoan Harahap. Tentunya webinar tersebut 

diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan Ilmu 

Komunikasi. 

  



 

223 

 

Title TKA di Indonesia Capai 88.271 Orang, Sebagian Besar Kerja di 

Sektor Pertanian dan Maritim 

Author Februari 

Media Sariagri Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://news.sariagri.id/88261/tka-di-indonesia-capai-88-271-orang-sebagian-besar-kerja-

di-sektor-pertanian-dan-maritim 

Summary sariagri.id- Rabu, 9 Februari 2022 | 17:55 WIB Editor: Dera Sariagri- Pada tahun 2021, 

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia 

sebanyak 88.271 orang, di mana TKA paling banyak berasal dari negara Cina. Lebih lanjut 

dirinya berkelakar, sebenarnya jumlah TKA di Indonesia dari 2019 ke 2021 mengalami 

penurunan. Data ada 2019 sebanyak 109. 546 orang, 2020 sebanyak 93.761 orang, 

sedangkan 2021 sebanyak 88.271 orang.  

 

 

 

sariagri.id - Rabu, 9 Februari 2022 | 17:55 WIB Editor: Dera Sariagri - Pada tahun 2021, Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia sebanyak 88.271 orang, di mana 

TKA paling banyak berasal dari negara Cina. "Memang masih yang terbesar adalah dari Cina, kemudian 

dari Jepang dan Korea Selatan," ungkap Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Suhartono, dalam rapat Panja Pengawasan Penanganan Tenaga 

Kerja Asing bersama Komisi IX RI, (8/2). Pihaknya membeberkan, sebanyak 38.745 orang TKA menduduki 

jabatan profesional, seperti pemasangan alat berat maupun hal teknis lainnya. Adapun lama bekerja 

mereka biasanya hanya berkisar enam bulan. "Profesional ini kebanyakan tenaga kerja teknis. Misalnya 

saja untuk pemasangan alat-alat berat. Karena ini terkait masalah bahasa, petunjuknya dari negara 

mereka," pungkas Suhartono. Sementara j ika dilihat lebih dari jenis usahanya, yaitu dari sektor jasa 

sebanyak 46.795 orang, sektor sebanyak 39.225 orang, serta sektor dan maritim sebanyak 2.251 orang. 

Sementara untuk jabatan lain yang paling banyak ditempati TKA adalah Advisor/Consultant sebanyak 

20.807 orang, manager sebanyak 19.127 orang, direksi sebanyak 8.936 orang dan komisaris sebanyak 

656 orang. Lebih lanjut dirinya berkelakar, sebenarnya jumlah TKA di Indonesia dari 2019 ke 2021 

mengalami penurunan. Data ada 2019 sebanyak 109. 546 orang, 2020 sebanyak 93.761 orang, sedangkan 

2021 sebanyak 88.271 orang. 
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Title Bupati Kuningan Resmikan dan Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi 

di UPTD BLK Disnakertrans Kab. Kuningan Tahun 2022 

Author Menit Ago 

Media Bidik Nasional Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://bidiknasional.com/2022/02/09/bupati-kuningan-resmikan-dan-buka-pelatihan-

berbasis-kompetensi-di-uptd-blk-disnakertrans-kab-kuningan-tahun-2022 

Summary Hal ini disampaikan oleh Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH, MH. Pada saat meresmikan 

dan membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kuningan Tahun 2022, Selasa (8/2/2022) yang 

bertempat di Aula UPTD BLK Disnakertrans. KUNINGAN- BIDIKNASIONAL. Com- Pelatihan 

kerja ini untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian kepada para pencari kerja dan 

masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan. "Saya menyampaikan penghargaan setinggi-

tingginya kepada Balai Latihan Kerja atas kesungguhan dalam mendukung pembangunan 

nasional dan pembangunan daerah bidang ketenagakerjaan yang sejalan dengan Misi 

Kabupaten Kuningan yakni mewujudkan manajemen layanan pendidikan dan kesehatan 

yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan," ungkap Bupati Acep. 

 

 

 

KUNINGAN - BIDIKNASIONAL. com - Pelatihan kerja ini untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian 

kepada para pencari kerja dan masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan. Hal ini disampaikan oleh 

Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH, MH. pada saat meresmikan dan membuka Pelatihan Berbasis 

Kompetensi di UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kuningan 

Tahun 2022, Selasa (8/2/2022) yang bertempat di Aula UPTD BLK Disnakertrans. "Saya menyampaikan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada Balai Latihan Kerja atas kesungguhan dalam mendukung 

pembangunan nasional dan pembangunan daerah bidang ketenagakerjaan yang sejalan dengan Misi 

Kabupaten Kuningan yakni mewujudkan manajemen layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, 

adil, berkualitas dan berkelanjutan," ungkap Bupati Acep. Masih dikatakan Acep, dengan kegiatan ini 

dapat menciptakan SDM yang terampil, disiplin, etos kerja yang tinggi, siap terjun ke dunia usaha atau 

berwirausaha untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan taraf 

hidup masyarakat."Kepada para peserta pelatihan untuk dapat memanfaatkan latihan ini secara baik dan 

optimal, untuk bersikap dinamis dan proaktif agar dapat menguasai dan menyerap materi yang 
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diberikan," ujarnya. Sementara, Kepala BBPLK Bandung yang diwakili oleh Koordinator Pelaksana Bidang 

Program dan Evaluasi menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Kuningan yang sudah semangat dan 

gigih dalam pelaksanaan pelatihan kinerja ini. "Terus semangat dalam melaksanakan kegiatan ini, karena 

dengan kegiatan ini dapat terciptanya kesempatan kerja untuk pencari kerja serta terciptanya lapangan 

kerja baru bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kuningan Dr. Elon Carlan menyampaikan, kegiatan Latihan kerja ini mendapat 

13 paket pelatihan, dan untuk hari ini kata elon, diikuti oleh 4 Paket kejuruan yakni Pembuatan roti dan 

kue, desain grafis madya, plate welder SMAW 2G/PC dan tata rias. "Hari ini masing-masing kejuruan 

diikuti oleh 16 orang, untuk itu ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, agar seluruh SDM Kabupaten 

Kuningan mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mewujudkan Kuningan MAJU," ujarnya. Turut 

hadir pada kegiatan ini, Ketua TP PKK Kabupaten Kuningan Hj. Ika Acep Purnama, Wakil Ketua TP PKK Hj. 

Yoana Ridho Suganda, dan undangan lainnya. (Edwar.P. 
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Title Proyek Kereta Cepat Pakai Tukang Las dari China, Jerry: Mereka 

Pikir Bangsa Ini Tak Ada Tukang Las? 

Author _noname 

Media Harian Aceh Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harianaceh.co.id/2022/02/09/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-

china-jerry-mereka-pikir-bangsa-ini-tak-ada-tukang-las 

Summary Hal ini dapat sorotan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang 

memandang masifnya penyerapan TKA China dalam proyek-proyek infrastruktur di dalam 

negeri bertentangan dengan yang dibilang Presiden Joko Widodo. Bukan justru mengimpor 

TKA China yang pada akhirnya juga mengerjakan pekerjaan kasar. Kini mereka mengimpor 

tukang las dari China," demikian Jerry. Hal ini merupakan temuan Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu. 

 

 

Hal ini merupakan temuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu 

lalu.Temuan yang diungkap Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi ini 

disampaikan dalam rapat Panja Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, 

Selasa kemarin (8/2).Pungky mengaku kaget dengan temuan dalam sidaknya tersebut. "Itu awalnya agak 

membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk rel itu ternyata masih harus kita 

datangkan dari Tiongkok," katanya.Hal ini dapat sorotan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), 

Jerry Massie, yang memandang masifnya penyerapan TKA China dalam proyek-proyek infrastruktur di 

dalam negeri bertentangan dengan yang dibilang Presiden Joko Widodo.Menurut sepengetahuan Jerry, 

Presiden Jokowi ingin menyerap sebanyak-banyak tenaga kerja dalam berbagai proyek infrastruktur 

maupun investasi yang terus digenjot pemerintah, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19."Ini sudah 

memperjelas bahwa pemerintah Indonesia cinta akan produk asing. Mereka pikir bangsa ini tak ada 

tukang las profesional apa?" heran Jerry saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu 

(9/2).Ditambahkan Jerry, seharusnya pemerintah konsisten dengan pembukaan lapangan kerja seluas-

luasnya bagi masyarakat. Bukan justru mengimpor TKA China yang pada akhirnya juga mengerjakan 

pekerjaan kasar."Aspek penyingkiran tenaga kerja kita sudah lama terjadi sejak Jokowi berkuasa. Belum 

lagi impor beras, gula, bawang putih, dan produk lainya. Kini mereka mengimpor tukang las dari China," 

demikian Jerry. 
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Title Airlangga: Penerima Program Kartu Prakerja Capai 11,4 Juta 

Orang 

Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220209171331-532-757138/airlangga-

penerima-program-kartu-prakerja-capai-114-juta-orang 

Summary Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan jumlah penerima 

program Kartu Prakerja hingga saat ini mencapai 11,4 juta orang. "Saat ini sudah ada 11,4 

juta penerima program Kartu Prakerja," ungkapnya saat memberikan kata sambutan dalam 

acara 'Evaluasi Dampak Kartu Prakerja sebagai Program Pemulihan Covid-19', Rabu (9/2). Ia 

mengatakan penerima program semi bantuan sosial (bansos) sekaligus pelatihan itu 

memiliki beragam latar pendidikan mulai dari SD sampai sarjana, dari penyandang disabilitas 

hingga purna pekerja migran indonesia. Dengan pencapaian tersebut, menurut Airlangga, 

membuktikan program Kartu Prakerja bersifat inklusif atau bisa diakses oleh semua 

kalangan. 

 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan jumlah penerima program 

Kartu Prakerja hingga saat ini mencapai 11,4 juta orang."Saat ini sudah ada 11,4 juta penerima program 

Kartu Prakerja," ungkapnya saat memberikan kata sambutan dalam acara 'Evaluasi Dampak Kartu 

Prakerja sebagai Program Pemulihan Covid-19', Rabu (9/2).Ia mengatakan penerima program semi 

bantuan sosial (bansos) sekaligus pelatihan itu memiliki beragam latar pendidikan mulai dari SD sampai 

sarjana, dari penyandang disabilitas hingga purna pekerja migran indonesia.Dengan pencapaian tersebut, 

menurut Airlangga, membuktikan program Kartu Prakerja bersifat inklusif atau bisa diakses oleh semua 

kalangan."Kemarin kami juga ketemu ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang 

apresiasi untuk purna migran yang disentuh dengan program pelatihan dan semi bansos sehingga mereka 

bisa masuk ke job market kembali," ujarnya.Lebih lanjut, ia menuturkan inovasi berikutnya dari program 

Kartu Prakerja didorong untuk menciptakan ekosistem kemitraan yang bersifat digital dan menciptakan 

pasar. Untuk itu, perlu dilakukan pendidikan berbasis digital."Di ekosistem ini terdapat 180 lembaga 

pelatihan yang menyediakan 700 pelatihan dan 6 platform digital atau e-market place. Selain itu, ada 5 

mitra pembayaran, 4 shop platform, 5 lembaga asesor dan 5 lembaga pemantau," ujar Airlangga.Sebagai 

informasi, Airlangga menyatakan pelaksanaan Kartu Prakerja gelombang ke-23 akan diumumkan pada 

Februari 2022.Ia mengungkapkan pemerintah akan membuka Kartu Prakerja dengan kuota berkisar 3 

juta sampai 4,5 juta peserta pada tahun ini. 
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Title Analisis Pengamat Ekonomi Untan Kebijakan Terbukanya Border 

Perbatasan oleh Pemerintah Malaysia 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/09/analisis-pengamat-ekonomi-untan-

kebijakan-terbukanya-border-perbatasan-oleh-pemerintah-malaysia 

Summary Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura (UNTAN), Prof Eddy Suratman, memberikan 

tanggapan, terkait dibukanya Border pada 1 Maret 2022 oleh Pemerintah Malaysia, 

menurutnya sepanjang kedua negara ini bisa mengendalikan Omicron, dibukanya Border ini 

dapat membuka kembali pintu ekonomi antar kedua negara, khususnya di daerah 

perbatasan. Ia menambahkan masyarakat yang ada di perbatasan cukup merasakan 

dampak, karena di tutupnya Border, oleh Pemerintah Malaysia selama dua tahun, selama 

pandemi. "Ya bagus, sepanjang omicron bisa di kendalikan, dan Malaysia bisa 

mengendalikannya, pintu negara Indonesia disiplin untuk ketat pemeriksaan, begitu juga 

pintu penjagaan dari Malaysia. "Dampak untuk ekonomi tidak terlalu besar, karena untuk 

expor impor dari Indonesia ke Malaysiakan ada pintu-pintu lain. 

 

 

 

Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura (UNTAN), Prof Eddy Suratman, memberikan tanggapan, 

terkait dibukanya Border pada 1 Maret 2022 oleh Pemerintah Malaysia, menurutnya sepanjang kedua 

negara ini bisa mengendalikan Omicron, dibukanya Border ini dapat membuka kembali pintu ekonomi 

antar kedua negara, khususnya di daerah perbatasan."Ya bagus, sepanjang omicron bisa di kendalikan, 

dan Malaysia bisa mengendalikannya, pintu negara Indonesia disiplin untuk ketat pemeriksaan, begitu 

juga pintu penjagaan dari Malaysia. Kita menyambut pembukaan border ini, dengan suka cita, karena 

interaksi ekonomi kedua negara ini bisa terbuka kembali. Sebelumnyakan, hampir dua tahun selama 

pandemi, pintu ekonomi ini tertutup," ujarnya, Rabu, 9 Februari 2022.Ia menambahkan masyarakat yang 

ada di perbatasan cukup merasakan dampak, karena di tutupnya Border, oleh Pemerintah Malaysia 

selama dua tahun, selama pandemi."Dampak untuk ekonomi tidak terlalu besar, karena untuk expor 

impor dari Indonesia ke Malaysiakan ada pintu-pintu lain. Menurut saya, yang paling terdampak itu 

masyarakat yang ada di perbatasan, yang membuka usaha di sana, dengan adanya penutupan border ini 

tentunya menutup akses keluar masuk untuk kedua negara, dan tentunya mempengaruhi ekonomi 
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masyarakat perbatasan,"ungkapnya."Serta, untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan 

sederhana, atau ingin berobat ke Malaysia, dengan adanya penutupan Border ini, tentunya orang juga 

malas untuk berpergian. Karena banyak persyaratan administrasi yang harus dimiliki untuk melakukan 

perjalanan ke Malaysia," tambahnya.Eddy menuturkan, warga Indonesia yang saat ini bekerja di 

Malaysia, sudah tidak lagi mengisi posisi pekerjaan kasar yang paling rendah."Warga Indonesia yang saat 

ini bekerja di Malaysia tidak lagi mengisi posisi pekerja kasar yg paling rendah. Kalau 10-15 tahun lalu, 

TKI kita memang masih bekerja pada posisi pekerjaan kasar yg paling rendah. Itu sebabnya kadang-

kadang orang Malaysia merasa lebih tinggi kelasnya, dan cenderung anggap enteng dengan orang 

Indonesia. Kalau sekarang sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik," tuturnya.Eddy berharap, agar 

Pemerintah Indonesia, melakukan penjagaan ketat di Perbatasan, terkait dokumen administrasi, 

khususnya untuk warga dari luar negeri yang akan memasuki Indonesia."Harapan saya, agar pemerintah 

benar-benar melakukan penjagaan ketat di Malaysia, apalagi terkait dokumen seseorang layak untuk 

melakukan perjalanan keluar negeri. Di bukanya border ini menurut saya, karena Malaysia melihat, 

Indonesia berhasil melakukan penanganan kasus Covid-19. Nah untuk saat ini, Malaysia yang sedang 

kesulitan melakukan penanganan Covid 19,"harapnya."Dari kasus-kasus sebelumnya, Covid yang masuk 

ke Indonesia itu awalnyakan dari Malaysia. Nah dengan dibukanya border perbatasan ini. Saya 

menyarankan agar pemeriksaan dokumen, jangan hanya formalitas, benar-benar melakukan 

pemeriksaan ketat untuk warga dari luar negeri, yang mau masuk ke Indonesia,"pungkasnya. 
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Title Proyek Kereta Cepat Pakai Tukang Las dari China, Jerry: Mereka 

Pikir Bangsa Ini Tak Ada Tukang Las? 

Author Https 

Media Extranews Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://extranews.id/proyek-kereta-cepat-pakai-tukang-las-dari-china-jerry-mereka-pikir-

bangsa-ini-tak-ada-tukang-las 

Summary JAKARTA, ExtraNews- Pengerjaan las di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 

ternyata dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China. Hal ini dapat sorotan Direktur 

Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang memandang masifnya 

penyerapan TKA China dalam proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri bertentangan 

dengan yang dibilang Presiden Joko Widodo. Bukan justru mengimpor TKA China yang pada 

akhirnya juga mengerjakan pekerjaan kasar. Kini mereka mengimpor tukang las dari China," 

demikian Jerry. 

 

 

JAKARTA, ExtraNews - Pengerjaan las di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ternyata dilakukan 

oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China.Hal ini merupakan temuan Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat 

melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu.Temuan yang diungkap Deputi Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi ini disampaikan dalam rapat Panja Pengawasan Penanganan 

Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa kemarin (8/2).Pungky mengaku kaget dengan temuan 

dalam sidaknya tersebut. "Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las 

untuk rel itu ternyata masih harus kita datangkan dari Tiongkok," katanya.Hal ini dapat sorotan Direktur 

Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang memandang masifnya penyerapan TKA China 

dalam proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri bertentangan dengan yang dibilang Presiden Joko 

Widodo.Menurut sepengetahuan Jerry, Presiden Jokowi ingin menyerap sebanyak-banyak tenaga kerja 

dalam berbagai proyek infrastruktur maupun investasi yang terus digenjot pemerintah, meskipun dalam 

kondisi pandemi Covid-19."Ini sudah memperjelas bahwa pemerintah Indonesia cinta akan produk asing. 

Mereka pikir bangsa ini tak ada tukang las profesional apa?" heran Jerry saat dihubungi Kantor Berita 

Politik RMOL, Rabu (9/2/2022).Ditambahkan Jerry, seharusnya pemerintah konsisten dengan 

pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Bukan justru mengimpor TKA China yang 

pada akhirnya juga mengerjakan pekerjaan kasar."Aspek penyingkiran tenaga kerja kita sudah lama 

terjadi sejak Jokowi berkuasa. Belum lagi impor beras, gula, bawang putih, dan produk lainya. Kini mereka 

mengimpor tukang las dari China," demikian Jerry. 
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Title Posisi Tukang Las Proyek Kereta Cepat Ditempati TKA China, Said 

Didu: Izinkan Saya Ketawa! 

Author Reporter 

Media Fajar Indonesia Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://fin.co.id/read/88395/Posisi-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ditempati-TKA-China-

Said-Didu-Izinkan-Saya-Ketawa 

Summary Pasalnya posisi tukang las proyek kereta api tersebut ditempati oleh para pekerja TKA China. 

Kendati demikian, akhirnya Pungky bisa memaklumi mengapa para pekerja TKA China 

tersebut bisa menempati posisi itu. 

 

 

 

Said Didu Bongkar 5 Tugas Buzzer yang Jarang Diketahui, Diantaranya Menjelekkan Islam-

Twitter/@msaid_diduJAKARTA, FIN.CO.ID - Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumad, sempat mengaku terkejut dengan proyek kereta api cepat 

Jakarta-Bandung.Pasalnya posisi tukang las proyek kereta api tersebut ditempati oleh para pekerja TKA 

China.Kendati demikian, akhirnya Pungky bisa memaklumi mengapa para pekerja TKA China tersebut bisa 

menempati posisi itu.Pungky pun beberkan bahwa ini berkaitan dengan kualitas rel kereta yang hingga 

kini belum mampu diproduksi oleh produsen dalam negeri.Maka dari itu, pengerjaan rel kereta cepat itu 

pun membutuhkan skill yang mumpuni di bidangnya.Terkait pernyataan Pungky, mantan Sekretaris 

Menteri BUMN, Muhammad Said Didu pun buka suara di akun Twitter-nya @msaid_didu.Said Didu 

tampak meminta izin untuk tertawa dalam cuitannya."Izinkan #sayaketawa," ujar Said Didu, dikutip pada 

9 Februari 2022.Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan regulasi yang 

berkaitan dengan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan rampung awal tahun 2022. Secara 

teknis dilapangan pihaknya telah mengerahkan tenaga-tenaga untuk membuat suatu regulasi mulai 

terkait teknis pengoperasian kereta cepat tersebut. "Secara teknis di lapangan kami menyiapkan tenaga-

tenaga yang mampu untuk mengelola atau memberikan regulasi untuk kereta cepat Jakarta-Bandung," 

kata Budi, di Jakarta, Rabu (22/12/2021). Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri menambahkan 

regulasi yang tengah di godok meliputi sarana dan prasarana, hingga regulasi terkait Sumberdaya 

Manusia (SDM) sebagai pengoperasi. 
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Title Bupati Lantik PAW BPD Pancana dan Serahkan Santunan 

Kematian 

Author _noname 

Media Ajatappareng Online Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://ajatappareng.online/bupati-lantik-paw-bpd-pancana-dan-serahkan-santunan-

kematian 

Summary H. Suardi Saleh M.Si, melantik dan mengambil sumpah Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Pengganti Antar 

Waktu (PAW) di Baruga Desa Pancana Tanete Rilau, Rabu (9/2/2022). Anggota BPD yang 

dilantik dan diambil sumpahnya adalah Muhammad Basri yang menggantikan Jusman, 

perwakilan Dusun Pancana yang meninggal dunia beberapa pekan yang lalu. Bupati Barru H 

Suardi Saleh, didampingi Kepala BPJS ketenagakerjaan Pangkep Barru, H Sahid Wahid SH MH, 

Anggota DPRD Barru H.Syahrullah dan Sekretaris Daerah Barru Abustan, AB,M.Si. Adapun 

yang diberi santunan yaitu, ahli waris BPD Desa Pancana almarhum Jusman, Gusmiati, 

berupa santunan kematian Rp. Suardi Saleh juga mengucapkan selamat atas pelantikan 

anggota BPD Pancana yang baru, Muhammad Basri. 

 

 

Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh M.Si, melantik dan mengambil sumpah Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Pengganti Antar Waktu (PAW) di 

Baruga Desa Pancana Tanete Rilau, Rabu (9/2/2022).Anggota BPD yang dilantik dan diambil sumpahnya 

adalah Muhammad Basri yang menggantikan Jusman, perwakilan Dusun Pancana yang meninggal dunia 

beberapa pekan yang lalu.Bupati Barru H Suardi Saleh, didampingi Kepala BPJS ketenagakerjaan Pangkep 

Barru, H Sahid Wahid SH MH, Anggota DPRD Barru H.Syahrullah dan Sekretaris Daerah Barru Abustan, 

AB,M.Si.Adapun yang diberi santunan yaitu, ahli waris BPD Desa Pancana almarhum Jusman, Gusmiati, 

berupa santunan kematian Rp. 42.000.000 dan beasiswa anaknya Rahmiati Nur Rp. 2.000.000/tahun, 

atau Rp75 juta hingga sarjana.Ada juga ahli waris RT Desa Corawali almarhum Yunus, Sellimang yang 

menerimasantunan kematian sebesar Rp 42.000.000.Kemudian, ahli waris RT Desa Batupute almarhum 

Abdul Latif, yakni ST Hajar yang menerima santunan kematian Rp42.000.000.Ketiganya berhak 

mendapatkan santunan Jaminan Kematian (Jkm) BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan kerjasama 

antara Pemkab Barru dan BPJS Ketenagakerjaan.Bupati Barru Ir H.Suardi Saleh turut mengucapkan terima 

kasih kepada BPJS ketenagakerjaan, yang sudah memberikan santunan Jkm kepada ahli waris. Pasalnya, 

santunan tersebut bermanfaat bagi kehidupan kedepan para keluarga yang meninggal dunia.Suardi Saleh 

juga mengucapkan selamat atas pelantikan anggota BPD Pancana yang baru, Muhammad Basri."Ini 

amanah masyarakat dan bila ada keinginan masyarakat tugaslah saudara mengkomunikasikan secara 

baik kepada Pemerintah Desa. Karena saudara adalah Anggota DPRD Desa Pancana," 

harapnya.Menurutnya, salah satu tugas BPD, adalah membahas, menyepakati APB Desa, dan mengawasi 

pelaksanaannya, tetapi yang terpenting adalah selalu berbuat objektif dan saling menghargai dan 

menghormati 
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Title Dua Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Terlibat Video Asusila, 

Pelaku Menghilang 

Author _noname 

Media Berita Tangerang Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://tangerangnews.com/mancanegara/read/39681/Dua-Pekerja-Migran-Indonesia-di-

Taiwan-Terlibat-Video-Asusila-Pelaku-Menghilang 

Summary -Dua pekerja migran Indonesia di Taiwan diduga terlibat dalam pembuatan video asusila. 

Video tersebut tersebar di kalangan pekerja Indonesia di Taiwan. Kantor Dagang dan 

Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei kini sedang mencari mereka. Perwakilan Pemerintah RI 

di Taipei tersebut, seperti dilansir dari Antara, Rabu 9 Februari 2022, mengimbau dua pelaku 

yang terlibat dalam video asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan segera 

menyerahkan diri. 

 

 

-Dua pekerja migran Indonesia di Taiwan diduga terlibat dalam pembuatan video asusila. Video tersebut 

tersebar di kalangan pekerja Indonesia di Taiwan. Kedua orang tersebut, yaitu CT dan Y tiba-tiba 

menghilang dari tempat kerja dan tempat tinggalnya.Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di 

Taipei kini sedang mencari mereka. Perwakilan Pemerintah RI di Taipei tersebut, seperti dilansir dari 

Antara, Rabu 9 Februari 2022, mengimbau dua pelaku yang terlibat dalam video asusila dari kalangan 

pekerja migran Indonesia di Taiwan segera menyerahkan diri.KDEI Taipei sangat menyesalkan keputusan 

yang diambil keduanya untuk melarikan diri. "Oleh sebab itu mengimbau kedua pelaku untuk segera 

menyerahkan diri kepada Imigrasi setempat," tulis pernyataan resmi KDEI Taipei yang dirilis di akun 

Facebook resminya, Selasa 8 Februari 2022.Selanjutnya KDEI akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan 

untuk menyelesaikan persoalan itu.Pihak KDEI menyatakan kecewa karena sikap CY dan T tidak sesuai 

dengan janjinya yang akan pulang ke Indonesia setelah video asusila mereka berdua tersebar luas di 

kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan.KDEI juga mengimbau kepada WNI lainnya di Taiwan yang 

mengetahui keberadaan keduanya agar menginformasikan kepada otoritas Taiwan atau KDEI 

Taipei.Adapun pihak agen penempatan kedua warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI Taipei 

bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak masuk kerja dan T sudah tidak berada di rumah majikan.Pihak 

agen juga sudah melaporkan hal tersebut tersebut kepada Biro Ketenagakerjaan (BLA) setempat pada 

Senin 7 Februari lalu. 
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Title Tukang Las Proyek KCJB TKA China, Jerry: Memperjelas 

Pemerintah Cinta Produk Asing 

Author _noname 

Media Oposisi Cerdas Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tukang-las-proyek-kcjb-tka-china-jerry.html 

Summary Pengerjaan las di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ternyata dilakukan oleh 

Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China. Hal ini dapat sorotan Direktur Political and Public Policy 

Studies (P3S), Jerry Massie, yang memandang masifnya penyerapan TKA China dalam 

proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri bertentangan dengan yang dibilang Presiden 

Joko Widodo. Bukan justru mengimpor TKA China yang pada akhirnya juga mengerjakan 

pekerjaan kasar. Kini mereka mengimpor tukang las dari China," demikian Jerry. 

 

 

Pengerjaan las di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ternyata dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing 

(TKA) dari China.Hal ini merupakan temuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik 

Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat melakukan kunjungan kerja 

beberapa waktu lalu.Temuan yang diungkap Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, 

Pungky Sumadi ini disampaikan dalam rapat Panja Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan 

Komisi IX DPR RI, Selasa kemarin (8/2).Pungky mengaku kaget dengan temuan dalam sidaknya tersebut. 

"Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk rel itu ternyata 

masih harus kita datangkan dari Tiongkok," katanya.Hal ini dapat sorotan Direktur Political and Public 

Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang memandang masifnya penyerapan TKA China dalam proyek-

proyek infrastruktur di dalam negeri bertentangan dengan yang dibilang Presiden Joko Widodo.Menurut 

sepengetahuan Jerry, Presiden Jokowi ingin menyerap sebanyak-banyak tenaga kerja dalam berbagai 

proyek infrastruktur maupun investasi yang terus digenjot pemerintah, meskipun dalam kondisi pandemi 

Covid-19."Ini sudah memperjelas bahwa pemerintah Indonesia cinta akan produk asing. Mereka pikir 

bangsa ini tak ada tukang las profesional apa?" heran Jerry saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, 

Rabu (9/2).Ditambahkan Jerry, seharusnya pemerintah konsisten dengan pembukaan lapangan kerja 

seluas-luasnya bagi masyarakat. Bukan justru mengimpor TKA China yang pada akhirnya juga 

mengerjakan pekerjaan kasar."Aspek penyingkiran tenaga kerja kita sudah lama terjadi sejak Jokowi 

berkuasa. Belum lagi impor beras, gula, bawang putih, dan produk lainya. Kini mereka mengimpor tukang 

las dari China," demikian Jerry. 
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Title Gandeng Dinkes, BPJAMSOSTEK Tangerang Gelar Vaksinasi 

Booster untuk Ratusan Karyawan 

Author Pramita 

Tristiawati 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/news/read/4882404/gandeng-dinkes-bpjamsostek-tangerang-

gelar-vaksinasi-booster-untuk-ratusan-karyawan 

Summary Ratusan karyawan dari gabungan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tangerang Cikokol 

dan BPJS Kesehatan Kota Tangerang, divaksinasi booster Covid-19, yang bekerja sama 

dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Total, ada 220 karyawan BPJAMSOSTEK dan BPJS 

Kesehatan di wilayah Kota Tangerang yang langsung disuntik booster Covid-19 di BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tangerang cikokol. 

 

 

Ratusan karyawan dari gabungan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tangerang Cikokol dan BPJS 

Kesehatan Kota Tangerang, divaksinasi booster Covid-19, yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan 

Kota Tangerang.Total, ada 220 karyawan BPJAMSOSTEK dan BPJS Kesehatan di wilayah Kota Tangerang 

yang langsung disuntik booster Covid-19 di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tangerang cikokol. 
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Title BPJamsostek Siap Beri Layanan Manfaat Program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP - Kabar Rakyat 

Author Redaksi 

Bacamalang.Com 

Media Kabar Rakyat.website Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-022630810/bpjamsostek-siap-beri-layanan-

manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-atau-jkp 

Summary Sementara terpisah, Kepala BPJamsostek Banyuwangi, Eneng Siti Hasanah menyatakan 

bahwasanya Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program bonus bagi 

perusahaan yang tertib administrasi dan tertib iuran. Namun tidak perlu risau, terhitung 

tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat 

diajukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja 

Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi 

Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program 

BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 

Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir 

tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan 

berakibat meningkatnya kasus PHK. 

 

 

 Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti 

saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia. Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 

Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di 

seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah 

(PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 

program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan 

Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN. Terdapat 3 

manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan 

kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama 

diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang 

diberikan sebesar 25% dari upah terlapor. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada 
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peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi 

lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya 

program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan 

internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali. "Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja 

di seluruh Indonesia," tegas Anggoro, Rabu 02 Februari 2022 lalu di Jakarta. Program JKP ini layaknya 

oase di tengah padang gurun, yang hadir tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan atau badan 

usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya program JKP ini maka 

para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-

hari dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam 

merajut kembali masa depan yang lebih cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja 

yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga 

berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera 

pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," pungkas 

Anggoro. Sementara terpisah, Kepala BPJamsostek Banyuwangi, Eneng Siti Hasanah menyatakan 

bahwasanya Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program bonus bagi perusahaan 

yang tertib administrasi dan tertib iuran. Sedangkan pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang 

belum tertib secara administrasi maupun iuran, dilihat dari presentase pekerja Banyuwangi yang baru 

terlindungi program BPJamsostek sekitar 20,39% dari total 622. 405 pekerja di seluruh Banyuwangi. "Saya 

berharap untuk terlaksananya Program JKP yang diberikan Pemerintah ini, para stakeholder dapat patuh 

terhadap administrasi dan iuran dalam program BPJamsotek agar setiap pekerja tidak akan risau jika 

terdampak PHK dan mendapat manfaat dari program ini sehingga dapat bekerja kembali seperti sedia 

kala". tutup Eneng.Rabu, 9 Februari 2022 | 17:12 WIBRabu, 9 Februari 2022 | 16:13 WIBRabu, 9 Februari 

2022 | 15:06 WIBRabu, 9 Februari 2022 | 14:40 WIBRabu, 9 Februari 2022 | 14:17 WIBRabu, 9 Februari 

2022 | 08:03 WIBRabu, 9 Februari 2022 | 06:56 WIBRabu, 9 Februari 2022 | 04:55 WIBSelasa, 8 Februari 

2022 | 19:26 WIBSelasa, 8 Februari 2022 | 17:42 WIBSelasa, 8 Februari 2022 | 17:32 WIBSelasa, 8 

Februari 2022 | 16:42 WIBSelasa, 8 Februari 2022 | 09:45 WIBSelasa, 8 Februari 2022 | 07:32 WIBSenin, 

7 Februari 2022 | 19:17 WIBSenin, 7 Februari 2022 | 18:00 WIBSenin, 7 Februari 2022 | 17:52 WIB 
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Summary Pengerjaan las di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ternyata dilakukan oleh 

Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China. Hal ini dapat sorotan Direktur Political and Public Policy 

Studies (P3S), Jerry Massie, yang memandang masifnya penyerapan TKA China dalam 

proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri bertentangan dengan yang dibilang Presiden 

Joko Widodo. Bukan justru mengimpor TKA China yang pada akhirnya juga mengerjakan 

pekerjaan kasar. Kini mereka mengimpor tukang las dari China," demikian Jerry. 

 

 

Pengerjaan las di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ternyata dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing 

(TKA) dari China.Hal ini merupakan temuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik 

Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat melakukan kunjungan kerja 

beberapa waktu lalu.Temuan yang diungkap Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, 

Pungky Sumadi ini disampaikan dalam rapat Panja Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan 

Komisi IX DPR RI, Selasa kemarin (8/2).Pungky mengaku kaget dengan temuan dalam sidaknya tersebut. 

"Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk rel itu ternyata 

masih harus kita datangkan dari Tiongkok," katanya.Hal ini dapat sorotan Direktur Political and Public 

Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang memandang masifnya penyerapan TKA China dalam proyek-

proyek infrastruktur di dalam negeri bertentangan dengan yang dibilang Presiden Joko Widodo.Menurut 

sepengetahuan Jerry, Presiden Jokowi ingin menyerap sebanyak-banyak tenaga kerja dalam berbagai 

proyek infrastruktur maupun investasi yang terus digenjot pemerintah, meskipun dalam kondisi pandemi 

Covid-19."Ini sudah memperjelas bahwa pemerintah Indonesia cinta akan produk asing. Mereka pikir 

bangsa ini tak ada tukang las profesional apa?" heran Jerry dilansir RMOL, Rabu (9/2).Ditambahkan Jerry, 

seharusnya pemerintah konsisten dengan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. 

Bukan justru mengimpor TKA China yang pada akhirnya juga mengerjakan pekerjaan kasar."Aspek 

penyingkiran tenaga kerja kita sudah lama terjadi sejak Jokowi berkuasa. Belum lagi impor beras, gula, 

bawang putih, dan produk lainya. Kini mereka mengimpor tukang las dari China," demikian Jerry. I rmol 
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Title Presiden Minta Dukungan Pers Dalam Transformasi Struktural Author _noname 

Media Ini Balikpapan Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.inibalikpapan.com/presiden-minta-dukungan-pers-dalam-transformasi-

struktural 

Summary Presiden Joko Widodo mengatakan, transformasi tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan 

nilai tambah dan menciptakan kesempatan kerja yang luas. Presiden pun meminta dukungan 

para insan pers Indonesia. Presiden meyakini bahwa pers Indonesia merupakan lokomotif 

kemajuan bangsa yang dapat mendorong bangsa dan negara percaya diri dalam 

mewujudkan Indonesia maju. Presiden menjelaskan, transformasi besar dalam berbagai 

sektor terus dilakukan pemerintah. 

 

 

 

Pemerintah saat ini terus bekerja keras melakukan transformasi struktural guna menghadapi era yang 

penuh kompetisi. Presiden Joko Widodo mengatakan, transformasi tersebut dibutuhkan untuk 

meningkatkan nilai tambah dan menciptakan kesempatan kerja yang luas.Presiden pun meminta 

dukungan para insan pers Indonesia. Presiden meyakini bahwa pers Indonesia merupakan lokomotif 

kemajuan bangsa yang dapat mendorong bangsa dan negara percaya diri dalam mewujudkan Indonesia 

maju."Pers Indonesia adalah lokomotif kemajuan bangsa, menjadi inspirasi lompatan-lompatan 

kemajuan, menjadi simpul perubahan di semua sektor kehidupan kita serta menjadikan masyarakat 

bangsa dan negara percaya diri untuk mewujudkan Indonesia maju," ujarnyaPresiden menjelaskan, 

transformasi besar dalam berbagai sektor terus dilakukan pemerintah. Misalnya dalam pembangunan 

sumber daya manusia, pemerintah terus melakukan perubahan mulai dari perbaikan layanan kesehatan 

hingga revitalisasi pelatihan vokasional guna meningkatkan keahlian para tenaga kerja Indonesia.Terkait 

peningkatan nilai tambah, Presiden kembali menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk 

melakukan hilirisasi, baik di sektor industri tambang maupun sektor pertanian. Kepala Negara 

menginginkan Indonesia dapat menikmati nilai tambah dari barang yang diproduksi di Tanah 

Air."Pemerintah telah membuktikan bahwa dengan hilirisasi maka akan tercipta lapangan kerja baru yang 

makin banyak dan nilai tambahnya akan berdampak pada industri-industri nasional kita," 

lanjutnya.Penguatan nilai tambah, lanjut Presiden, turut dilakukan dalam transformasi ekonomi digital 

dan transformasi energi. Transformasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menggerakkan 
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ekonomi hijau yang akan berkontribusi pada penyelesaian persoalan lingkungan di tingkat 

global.Presiden menjelaskan bahwa dalam mengerjakan kerja besar transformasi bangsa, pemerintah 

masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, pemerintah sangat terbuka terhadap 

masukan dari para insan pers agar langkah besar tersebut benar tereksekusi sehingga membawa 

perubahan bagi kemajuan Indonesia."Kritik, masukan dan dukungan dari insan pers sangat-sangat 

penting. Mengingatkan jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban dan 

juga mengapresiasi yang sudah berjalan baik agar seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke 

daerah dan desa bekerja dalam frekuensi yang sama, visi yang sama untuk negara kita, untuk Indonesia 

maju," imbuhnya. 
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Title Pemkab Bungo Kembali Toreh Prestasi Raih Penghargaan dari 

Kemnaker RI 

Author Lussi Okeyboz 

Media Narasi Jurnal Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://narasijurnal.com/2022/02/09/pemkab-bungo-kembali-toreh-prestasi-raih-

penghargaan-dari-kemnaker-ri 

Summary Dan Pemkab Bungo akan terus ikut berpartisipasi dalam mendorong dan mendukung 

mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak," tambahnya Untuk di ketahui, penghargaan 

tersebut mengacu pada penilaian yang dilakukan oleh tim penilai dari Direktorat 

Pengawasan Norma kerja Perempuan dan Anak (PNKPA) Ditjen Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan K3 (PPK dan K3) dengan melakukan Uji Petik Pendataan dan Penilaian 

kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota yang melaksanakan 

program pengurangan pekerja anak. Kembali prestasi diperoleh Pemerintah kabupaten 

Bungo, kali ini Bupati Bungo meraih penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui dinas yang membidangi Ketenagakerjaan 

Kabupaten Bungo. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bungo menyebutkan, bahwa 

Pemerintah Kabupaten Bungo terus meningkatkan perekonomian masyarakat terhadap 

bidang pertanian kelapa sawit. 

 

 

 

Kembali prestasi diperoleh Pemerintah kabupaten Bungo, kali ini Bupati Bungo meraih penghargaan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui dinas yang membidangi Ketenagakerjaan 

Kabupaten Bungo. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bungo menyebutkan, bahwa Pemerintah 

Kabupaten Bungo terus meningkatkan perekonomian masyarakat terhadap bidang pertanian kelapa 

sawit. "Sampai saat ini kita terus berkomitmen tidak melibatkan dan Memperkerjakan anak," ucap H. 

Mashuri saat menghadiri peringatan Hari Pers di Rumdis, Rabu,(9/02/2022). Lanjut H. Mashuri, bahwa ia 

berharap penghargaan ini memotivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bungo untuk terus meningkatkan 

upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak sekaligus menginspirasi daerah lain untuk mulai serius 

mengupayakan penghapusan pekerjaan anak. "Pemberian penghargaan pelaksana pencegahan dan 
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penghapusan pekerja anak yang diberikan Kemnaker ini sebagai bentuk apresiasi untuk pemerintah 

kabupaten Bungo. Dan Pemkab Bungo akan terus ikut berpartisipasi dalam mendorong dan mendukung 

mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak," tambahnya Untuk di ketahui, penghargaan tersebut 

mengacu pada penilaian yang dilakukan oleh tim penilai dari Direktorat Pengawasan Norma kerja 

Perempuan dan Anak (PNKPA) Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (PPK dan K3) 

dengan melakukan Uji Petik Pendataan dan Penilaian kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan 

di Kabupaten/Kota yang melaksanakan program pengurangan pekerja anak. 
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Title Tahun 2022, Pemprov Bali Dapat Kuota Asuransi 

Nelayan Sebanyak 2.300 

Author Oleh&#58; Ida Ayu Frischa 

Mahayani 

Media Rrinews Denpasar Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1353516/tahun-2022-pemprov-bali-dapat-kuota-

asuransi-nelayan-sebanyak-2-300 

Summary Program asuransi bagi para nelayan yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat melalui 

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 dipangkas. Bahkan Provinsi Bali 

hanya mendapatkan kuota sebesar 2.300 untuk para nelayan yang tersebar di 9 

Kabupaten/Kota di Pulau Dewata. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Bali I Ketut Purianta kepada RRI di Denpasar, Rabu (9/2/2022) 

mengatakan, pemangkasan kuota dilakukan karena terbatasnya anggaran dari pemerintah 

pusat untuk penanganan pandemic Covid-19. Ia menyebut, saat ini dari 46 ribuan nelayan di 

seluruh Bali belum semua tercover asuransi, ditenggarai keterbatasan anggaran dari 

pemerintah. 

 

 

 

Program asuransi bagi para nelayan yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian 

Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 dipangkas. Bahkan Provinsi Bali hanya mendapatkan kuota 

sebesar 2.300 untuk para nelayan yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Pulau Dewata.Kepala Bidang 

Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali I Ketut Purianta kepada RRI di Denpasar, 

Rabu (9/2/2022) mengatakan, pemangkasan kuota dilakukan karena terbatasnya anggaran dari 

pemerintah pusat untuk penanganan pandemic Covid-19.Ia menyebut, saat ini dari 46 ribuan nelayan di 

seluruh Bali belum semua tercover asuransi, ditenggarai keterbatasan anggaran dari pemerintah. Selain 

itu pula kesadaran nelayan untuk mengakses asuransi mandiri masih minim.Purianta mengatakan dengan 

kuota terbatas ini, nelayan yang diperioritaskan adalah nelayan yang belum pernah mendapatkan 

bantuan asuransi dan telah mengantongi kartu Kusuka.Nantinya untuk premi yang dibayarkan oleh 

pemerintah selama 1 tahun dengan premi Rp.175.000, dan selanjutnya dilakukan secara mandiri oleh 

peserta."Itu kan merupakan suatu jaminan untuk keselamatan kita melaut, sebaiknya dilanjutkan bagi 

yang pernah dapat dilanjutkan dan yang belum dapat kita akan update lagi untuk mendapatkan program 

asuransi ini", jelas Purianta.Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayah Seluruh Indonesia (HNSI) Ir. I 
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Nengah Manumuditha, M.M. dikonfrimasi terpisah mengakui tidak semua nelayan tercover 

asuransi.Untuk mendorong perlindungan diri bagi nelayan dari kecelakaan kerja, pihaknya menggandeng 

BPJS Ketenagakerjaan, dengan harapan nelayan yang telah mendapatkan bantuan asuransi bisa 

melanjutkan secara mandiri."Kami ingin mendorong, karena salah satu manfaat asuransi adalah 

menjamin ketika ada kecelakaan kerja keluarganya tidak ada masalah. Kami berusaha menggandeng BPJS 

Ketenagakerjaan untuk bersama-sama mendorong nelayan agar mau untuk mengikuti asuransi mandiri", 

beber Manu.Pada program asuransi bagi nelayan ini, BPJS Keternagakerjaan menargetkan sebanyak 

40.373 nelayan di Bali bisa mendapat jaminan ketenagakerjaan. Dari target tersebut saat ini yang sudah 

terdaftar sebanyak 17.078 nelayan dengan bantuan alokasi dana premi dari BPD Bali selama kurun waktu 

3 bulan. 
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Title KCIC: 87 Persen Tenaga Kerja Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

Pekerja Lokal 

Author Mutia Fauzia 

Media Kompas Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/19393221/kcic-87-persen-tenaga-kerja-

kereta-cepat-jakarta-bandung-pekerja-lokal 

Summary Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry memaparkan, 

saat ini terdapat 15.487 orang tenaga kerja di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Untuk 

diketahui, Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal beroperasi dengan jalur sepanjang 142 

kilometer. Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal terintegrasi dengan 4 stasiun dan 1 

depo, terdiri dari Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, hingga Tegalluar. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 87,02 persen adalah tenaga kerja lokal sementara sisanya tenaga kerja 

asing. 

 

 

 

Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry memaparkan, saat ini 

terdapat 15.487 orang tenaga kerja di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.Dari jumlah tersebut, 

sebanyak 87,02 persen adalah tenaga kerja lokal sementara sisanya tenaga kerja asing.Rahadian pun 

mengatakan, tenaga asing tersebut menempati posisi-posisi profesional, dalam hal ini, para ahli di bidang 

kereta cepat."Secara rasio, jumlah tenaga asing dan tenaga lokal adalah 1:7. Artinya dari total delapan 

pekerja, tujuh di antaranya pekerja lokal dan hanya ada satu tenaga asing," jelas Rahadian kepada 

Kompas.com, Rabu (9/2/2022).Untuk diketahui, Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal beroperasi dengan 

jalur sepanjang 142 kilometer.Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal terintegrasi dengan 4 stasiun 

dan 1 depo, terdiri dari Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, hingga Tegalluar.Proses pengerjaan proyek 

ini mendatangkan tenaga kerja asing dari China lantaran membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan 

pengawasan komprehensif dari ahli.Rahadian pun menjelaskan, dalam proses pengerhaan, para tenaga 

kerja asing ini melibatkan tenaga kerja lokal untuk mengoperasikan alat-alat hingga teknologi 

baru."Dengan pelibatan dan bekerja langsung dengan ahlinya, transfer knowledge antara tenaga kerja 

asing dan lokal terjadi," jelas Rahadian.Adapun Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat 

melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada 7 Februari lalu mengatakansaat ini terjadi penurunan 

jumlah tenaga kerja asing.Penurunan jumlah tenaga kerja asing terjadi seiring dengan kemajuan proyek. 

Semula, perbandingan tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal adalah 1:4.Sementara saat ini, jumlah 

pekerja asing ada sebanyak 2.010 dengan 13.477 orang adalah pekerja lokal."Pekerja asing seiring 

dengan kian bertambahnya progres, kian bekrurang setiap waktu. Karena ada transfer teknologi dan 

knowledge di proyek kami," kata Dwiyana dikutip dari laman Youtube resmi DPR RI.Dapatkan update 

berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram 

"Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda 

harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. 
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Title Jelang Hari Pekerja Rumah Tangga, Aktivis Perempuan Dorong 

RUU PRT Disahkan 

Author Wahyu Arifin 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://kabar24.bisnis.com/read/20220209/16/1498691/jelang-hari-pekerja-rumah-tangga-

aktivis-perempuan-dorong-ruu-prt-disahkan 

Summary Melalui momentum Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional setiap 15 Februari, Aliansi 

Stop Pelecehan dan Kekerasan di Dunia Kerja yang terdiri dari beberapa organisasi 

perempuan mendorong pemerintah dan DPR mewujudkan UU PRT. Jumiyem, aktivis Serikat 

Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia mendorong agar PRT sebagai pekerja mendapat 

pengakuan dan pelindungan dari negara, termasuk dalam kebijakan peraturan 

perundangannya yang inklusif. Tahun 2004, JALA PRT dan beberapa organisasi pekerja 

perempuan sudah mengajukan RUU Perlindungan PRT ke DPR dan Pemerintah. RUU PPRT 

sudah berkali-kali menjadi bagian Prolegnas 4 kali periode DPR & Pemerintahan mulai dari 

2004-2009, 2009-2014, 2014-2020 dan hingga 2020-2024 ini. 

 

 

 

Melalui momentum Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional setiap 15 Februari, Aliansi Stop Pelecehan 

dan Kekerasan di Dunia Kerja yang terdiri dari beberapa organisasi perempuan mendorong pemerintah 

dan DPR mewujudkan UU PRT. UU ini diharapkan bisa melindungi PRT dari situasi dehumanisasi, 

pelecehan, kekerasan dan peminggiran.Lita, aktivis Jaringan Nasional Advokasi (Jala PRT) mengatakan 

selama ini sudah banyak peristiwa penyiksaan, kekerasan dan pelecehan terhadap PRT. Salah satu yang 

cukup menyita perhatian, kata Lita, peristiwa meninggalnya PRT anak, Sunarsih tahun 2001 

silam."Sunarsih yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur saat itu masih anak-anak, usianya 14 tahun. 

Bekerja diajak calo tetangganya di desa, tanpa ada informasi keberadaan dan identitas majikannya. 

Sehingga keluarganya pun juga tidak mengetahui saat Sunarsih disiksa majikannya hingga meninggal," 

kata Lita seperti kutip dalam keterangan resminya usai konferensi pers virtual, Rabu 

(9/2/2022).Sebelumnya, kata Lita, majikan Sunarsih ternyata pernah punya kasus yang sama di tahun 

1999 namun lolos dari hukuman. Perilaku yang sama diulangi kepada Sunarsih. Dari pelajaran itu, Jala 

PRT kata Lita, melihat pelanggaran dan tindak kekerasan serupa berulang terjadi hingga kini, tanpa ada 

upaya negara untuk mencegahnya dan menjamin pemenuhan hak PRT."Dari data Jala PRT, ada 5 juta PRT 
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di Indonesia yang bekerja dalam situasi kerja tidak layak, rentan berbagai pelecehan dan kekerasan, tidak 

ada rekognisi, representasi dan redistribusi atas kerja dan haknya sebagai warga negara, pekerja dan 

manusia," jelas Lita.Menurut Lita, PRT merupakan salah satu pekerjaan tertua dan terbesar karena paling 

dibutuhkan di berbagai belahan dunia. ILO di tahun 2014 memperkirakan secara global lebih dari 67 juta 

PRT mengisi sebagian besar angkatan kerja, terutama di negara-negara berkembang, dan jumlahnya 

semakin meningkat. PRT sampai saat ini menempati salah satu posisi jumlah tenaga kerja terbesar 

Indonesia.Berdasarkan Survei ILO Jakarta 2015 jumlah PRT di Indonesia sebesar 4,2 juta dengan 84 

persen mayoritas perempuan. Diperkirakan pada tahun 2021, jumlah PRT meningkat sekitar 5 juta. 

Jumlah tersebut menandakan bahwa kehadiran PRT sangat dibutuhkan. Suatu angka besar yang 

menunjukkan pekerja sektor ini sangat dibutuhkan.Namun sayangnya, kata Lita, kehadiran PRT sebagai 

bagian warga negara yang bekerja di sektor perawatan kerumahtanggaan-domestik tidak mendapatkan 

pengakuan dan perlindungan dari negara.Dalam kesempatan yang sama, aktivis gender dan pekerja 

perempuan, Nurul NA mengatakan mayoritas PRT bekerja dalam situasi yang tidak layak karena beban 

kerja besar namun dengan jam kerja yang tidak menentu, tidak memiliki libur mingguan ataupun cuti 

tahunan. Hal paling rentannya lagi kata Nurul, mereka jarang memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan-

Ketenagakerjaan) sementara upahnya sangat rendah, sekitar 20-30 persen dari UMR."Survei Jala PRT 

menemukan, dalam masa Pandemi Covid-19 ini, PRT sebagai pekerja dan mayoritas urban yang tidak 

dihitung, dikecualikan dari semua jenis program subsidi Pemerintah. Sementara mereka banyak yang di 

PHK, dirumahkan dengan pemotongan upah hingga 75 persen-50 persen sehingga bersama keluarganya 

berada dalam situasi krisis pangan, papan dan riskan jeratan hutang serta perdagangan orang," jelas 

Nurul.Jumiyem, aktivis Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia mendorong agar PRT sebagai 

pekerja mendapat pengakuan dan pelindungan dari negara, termasuk dalam kebijakan peraturan 

perundangannya yang inklusif."UU Pelindungan PRT merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan 

terhadap perempuan pekerja. Selain secara luas UU ini juga ditujukan untuk membangun situasi dan 

hubungan kerja yang saling memanusiakan mendukung dan melindungi antara sesama warga negara 

sebagai PRT dan Pemberi Kerja. Kehadiran negara dibutuhkan untuk mewujudkan inklusi sosial ekonomi 

budaya dan hukum," kata Jumiyem.Tahun 2004, JALA PRT dan beberapa organisasi pekerja perempuan 

sudah mengajukan RUU Perlindungan PRT ke DPR dan Pemerintah. RUU PPRT sudah berkali-kali menjadi 

bagian Prolegnas 4 kali periode DPR & Pemerintahan mulai dari 2004-2009, 2009-2014, 2014-2020 dan 

hingga 2020-2024 ini.RUU PPRT masuk dalam Prolegnas 2019-2024 dan masuk menjadi Prioritas 

Prolegnas 2020, 2021 dan 2022 melalui Baleg DPR RI. Baleg DPR RI melalui Rapat Pleno 1 Juli 2020 sudah 

memutuskan Rancangan UU Perlindungan PRT diajukan ke rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan 

sebagai RUU Inisiatif DPR. Namun hingga Februari 2022, artinya 18 tahun, Pimpinan DPR belum juga 

mengagendakan RUU PPRT untuk segera ditindaklanjuti. 
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Title Direktur PMO: Penting kolaborasi dengan swasta untuk Kartu 

Prakerja 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2694361/direktur-pmo-penting-

kolaborasi-dengan-swasta-untuk-kartu-prakerja 

Summary Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja Denni P. Purbasari 

mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadikan pelaksanaan Program 

Kartu Prakerja lebih cepat dalam menyediakan banyak pelatihan untuk penerima manfaat. 

Dalam diskusi virtual tentang evaluasi dampak Kartu Prakerja sebagai program pemulihan 

COVID-19 di Jakarta, Rabu, Denni mengatakan skema public private partnership atau 

kemitraan pemerintah dan swasta diterapkan dalam program itu. Dengan berkolaborasi 

bersama banyak lembaga pelatihan, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), dapat memberikan 

kesempatan kepada para penerima manfaat untuk memilih sendiri pelatihan yang sesuai 

dengan kebutuhan. Dia menjelaskan bahwa pelatihan mendapatkan asesmen dari lembaga, 

seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada untuk memeriksa kualitas 

pelatihan tersebut sebelum dapat masuk ekosistem Kartu Prakerja. 

 

 

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja Denni P. Purbasari mengatakan 

kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadikan pelaksanaan Program Kartu Prakerja lebih cepat 

dalam menyediakan banyak pelatihan untuk penerima manfaat.Dalam diskusi virtual tentang evaluasi 

dampak Kartu Prakerja sebagai program pemulihan COVID-19 di Jakarta, Rabu, Denni mengatakan skema 

public private partnership atau kemitraan pemerintah dan swasta diterapkan dalam program itu."Karena, 

kalau kemudian pelatihan disediakan semuanya oleh pemerintah dengan menggunakan skema 

pengadaan barang dan jasa bisa lama dan bisa saja salah sasaran," katanya.Dengan berkolaborasi 

bersama banyak lembaga pelatihan, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), dapat memberikan kesempatan 

kepada para penerima manfaat untuk memilih sendiri pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.Skema 

tersebut juga mendorong para penyedia latihan dapat saling bersaing untuk memperbaiki layanan yang 

diberikan kepada penerima manfaat.Dia memastikan pihak manajemen terus melakukan perbaikan 

terkait layanan yang diberikan dengan berbasis data. Fitur-fitur tersebut disesuaikan dengan opini 

penerima manfaat, salah satunya fitur pencari kerja."Teman-teman tadi mengatakan bagaimana tidak 

hanya pelatihan, tapi bisa sampai mendapatkan pekerjaan. Makanya, di dashboard sekarang sudah ada 

fitur job recommendation dan job search, silahkan dicari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian," 

tegasnya.Dia menjelaskan bahwa pelatihan mendapatkan asesmen dari lembaga, seperti Universitas 

Indonesia dan Universitas Gadjah Mada untuk memeriksa kualitas pelatihan tersebut sebelum dapat 

masuk ekosistem Kartu Prakerja. Ada pengawasan ketika pelatihan-pelatihan tersebut masuk dalam 

Kartu Prakerja."Jadi multiple layers checking dan juga perbaikan itu dilakukan, sehingga hasilnya bisa 

seperti yang kita harapkan," demikian Denni. 
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Title Direktur PMO: Penting kolaborasi dengan swasta untuk 

Kartu Prakerja 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2694361/direktur-pmo-penting-kolaborasi-dengan-

swasta-untuk-kartu-prakerja 

Summary Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja Denni P. Purbasari 

mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadikan pelaksanaan Program 

Kartu Prakerja lebih cepat dalam menyediakan banyak pelatihan untuk penerima manfaat. 

Dalam diskusi virtual tentang evaluasi dampak Kartu Prakerja sebagai program pemulihan 

COVID-19 di Jakarta, Rabu, Denni mengatakan skema public private partnership atau 

kemitraan pemerintah dan swasta diterapkan dalam program itu. Dengan berkolaborasi 

bersama banyak lembaga pelatihan, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), dapat memberikan 

kesempatan kepada para penerima manfaat untuk memilih sendiri pelatihan yang sesuai 

dengan kebutuhan. Dia menjelaskan bahwa pelatihan mendapatkan asesmen dari lembaga, 

seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada untuk memeriksa kualitas 

pelatihan tersebut sebelum dapat masuk ekosistem Kartu Prakerja. 

 

 

 

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja Denni P. Purbasari mengatakan 

kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadikan pelaksanaan Program Kartu Prakerja lebih cepat 

dalam menyediakan banyak pelatihan untuk penerima manfaat.Dalam diskusi virtual tentang evaluasi 

dampak Kartu Prakerja sebagai program pemulihan COVID-19 di Jakarta, Rabu, Denni mengatakan skema 

public private partnership atau kemitraan pemerintah dan swasta diterapkan dalam program itu."Karena, 

kalau kemudian pelatihan disediakan semuanya oleh pemerintah dengan menggunakan skema 

pengadaan barang dan jasa bisa lama dan bisa saja salah sasaran," katanya.Dengan berkolaborasi 

bersama banyak lembaga pelatihan, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), dapat memberikan kesempatan 

kepada para penerima manfaat untuk memilih sendiri pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.Skema 

tersebut juga mendorong para penyedia latihan dapat saling bersaing untuk memperbaiki layanan yang 

diberikan kepada penerima manfaat.Dia memastikan pihak manajemen terus melakukan perbaikan 

terkait layanan yang diberikan dengan berbasis data. Fitur-fitur tersebut disesuaikan dengan opini 

penerima manfaat, salah satunya fitur pencari kerja."Teman-teman tadi mengatakan bagaimana tidak 

hanya pelatihan, tapi bisa sampai mendapatkan pekerjaan. Makanya, di dashboard sekarang sudah ada 

fitur job recommendation dan job search, silahkan dicari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian," 

tegasnya.Dia menjelaskan bahwa pelatihan mendapatkan asesmen dari lembaga, seperti Universitas 

Indonesia dan Universitas Gadjah Mada untuk memeriksa kualitas pelatihan tersebut sebelum dapat 

masuk ekosistem Kartu Prakerja. Ada pengawasan ketika pelatihan-pelatihan tersebut masuk dalam 

Kartu Prakerja."Jadi multiple layers checking dan juga perbaikan itu dilakukan, sehingga hasilnya bisa 

seperti yang kita harapkan," demikian Denni. 
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Title Kemnaker Akselerasi BLK Komunitas Jadi Inkubator Bisnis Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/02/09/200829/kemnaker-akselerasi-blk-komunitas-

jadi-inkubator-bisnis 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengakselerasi BLK Komunitas sebagai 

inkubator bisnis. Ida mengatakan, Kemnaker telah mulai menerapkan peran inkubator bisnis 

ini di sejumlah BLK Komunitas. Dengan begitu, BLK Komunitas nantinya bukan hanya menjadi 

lembaga pelatihan, melainkan juga akan memberikan pembekalan tentang bisnis. "Sudah 

banyak contoh-contoh diawali dari BLK Komunitas berkembang menjadi unit usaha sendiri. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengakselerasi BLK Komunitas sebagai inkubator bisnis. 

Dengan begitu, BLK Komunitas nantinya bukan hanya menjadi lembaga pelatihan, melainkan juga akan 

memberikan pembekalan tentang bisnis. Ini demi meningkatkan kompetensi SDM di Tanah Air. "Sudah 

banyak contoh-contoh diawali dari BLK Komunitas berkembang menjadi unit usaha sendiri. Bisa 

menghidupkan pesantren di samping memang tujuan utamanya adalah memperkuat kompetensi santri 

dan masyarakat di sekitar pesantren," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat meninjau 

Workshop Kejuruan Teknik Informatika BLK Komunitas Pondok Pesantren Kauman di Lasem, Rembang, 

pada Rabu, (9/2/2022). Ida mengatakan, Kemnaker telah mulai menerapkan peran inkubator bisnis ini di 

sejumlah BLK Komunitas. "Saya berharap BLK Komunitas (Ponpes Kauman-red) ini juga melakukan hal 

yang sama. Tahun 2021 kemarin kita memilih 25 BLK Komunitas menjadi inkubator bisnis," katanya. 
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Title LPP ESDM Gelar RCC Asesor Kompetensi untuk Tingkatkan Mutu 

SDM 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Link http://biz.kompas.com/read/2022/02/09/201040828/lpp-esdm-gelar-rcc-asesor-

kompetensi-untuk-tingkatkan-mutu-sdm 

Summary Untuk mengimplementasikan hal tersebut, industri memerlukan asesor kompetensi 

(workplace assessors) untuk proses penilaian dan pelaksanaan uji kompetensi SDM. Dalam 

rangka penguatan kelembagaan, pemberdayaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta 

menjamin terlaksananya penilaian yang kompeten dan kredibel, LSP Energi Sumber Daya 

Mineral (ESDM) menggelar kegiatan Recognition Current Competency (RCC) Asesor 

Kompetensi. RCC Asesor Kompetensi digelar pada Senin (7/2/2022) sampai Rabu (9/2/2022) 

di Gedung Diklat PPSDM Geominerba, Kota Bandung, Jawa Barat (Jawa Barat). Koordinator 

Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan SDM R Yudi Pratama mengatakan, melalui 

RCC Asesor Kompetensi, peserta diharapkan mampu memahami kembali kebijakan sistem 

sertifikasi kompetensi serta merencanakan aktivitas dan proses asesmen. 

 

 

 

Kebutuhan industri dari berbagai sektor di kancah nasional maupun internasional terhadap sumber daya 

manusia (SDM) yang kompeten terus meningkat. Karenanya, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan kerja 

untuk mendongkrak mutu SDM.Untuk mengimplementasikan hal tersebut, industri memerlukan asesor 

kompetensi (workplace assessors) untuk proses penilaian dan pelaksanaan uji kompetensi SDM.Dengan 

kompetensi dan kewenangan yang dimiliki, seorang asesor dapat memberikan rekomendasi pada pelaku 

usaha dalam menentukan SDM yang kompeten sesuai standar industri.Sebagai informasi, asesor juga 

dituntut mampu membimbing dan mengarahkan peserta uji untuk dapat memaksimalkan kemampuan 

yang dimiliki agar sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, asesor yang andal, 

qualified, dan certified jadi kunci pentingDalam rangka penguatan kelembagaan, pemberdayaan 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta menjamin terlaksananya penilaian yang kompeten dan kredibel, 

LSP Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar kegiatan Recognition Current Competency (RCC) 

Asesor Kompetensi.Untuk diketahui, LSP ESDM merupakan unit kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Geologi dan Mineral Batubara (PPSDM Geominerba).RCC Asesor Kompetensi digelar pada Senin 
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(7/2/2022) sampai Rabu (9/2/2022) di Gedung Diklat PPSDM Geominerba, Kota Bandung, Jawa Barat 

(Jawa Barat). Kegiatan ini diikuti tujuh peserta yang merupakan asesor internal LSP ESDM.Koordinator 

Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan SDM R Yudi Pratama mengatakan, melalui RCC Asesor 

Kompetensi, peserta diharapkan mampu memahami kembali kebijakan sistem sertifikasi kompetensi 

serta merencanakan aktivitas dan proses asesmen."Peserta diharapkan dapat berkontribusi dalam tahap 

validasi asesmen, melaksanakan asesmen, dan mengases kompetensi. Dengan begitu, (kegiatan 

tersebut) dapat menghasilkan asesor yang kompeten dalam melaksanakan asesmen terhadap tenaga 

kerja, baik selama pelatihan, proses belajar, setelah lulus, maupun perekrutan tenaga kerja dalam rangka 

sertifikasi kompetensi," ujar Yudi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu 

(9/2/2022).Pada kegiatan tersebut, Yudi didampingi oleh Sub Koordinator Standardisasi Pengembangan 

SDM Leni Nurliana. Perwakilan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Heri Budi Utomo pun dihadirkan 

sebagai pemateri.Yudi menjelaskan, RCC Asesor Kompetensi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas asesor kompetensi di LSP ESDM . Dengan begitu, proses asesmen yang dilakukan akan sesuai 

standar demi menjamin SDM berkualitas."Adapun materi yang diberikan terkait kebijakan sistem 

sertifikasi kompetensi yang mengupas sejumlah hal, seperti merencanakan aktivitas dan proses asesmen, 

memberikan kontribusi dalam validasi asesmen, dan melaksanakan asesmen. Selain itu, peserta juga 

mengikuti uji kompetensi asesor," kata Yudi. 
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Author _noname 
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Date 09 February 2022 Tone Negative 

Link http://kronologi.id/2022/02/09/thr-2022-dipangkas-ratusan-buruh-royal-coconut-

gorontalo-mogok-kerja 

Summary Ratusan buruh PT Royal Coconut Gorontalo melakukan aksi mogok kerja sebagai protes atas 

keputusan perusahaan tersebut yang menurunkan besaran Tunjangan Hari Raya (THR) dari 

jumlah Upah Minimum Pemerintah (UMP) di tahun 2022. Informasi yang diterima 

Kronologi.id, aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan borongan dan karyawan harian PT 

Royal Coconut Gorontalo telah berlangsung sejak Jumat, 4 Februari hingga saat ini. 

Sekretaris Serikat Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Gorontalo, Rawis 

Manoe, mengatakan, aksi tersebut akan terus dilakukan hingga permintaan buruh 

ditindaklanjuti oleh perusahaan. Aksi mogok kerja akan terus dilakukan hingga permintaan 

kami terealisasi," tegas Rawis saat ditemuli di Desa Ombulo kompleks pabrik tepung kelapa 

milik PT Royal Coconut Gorontalo, Rabu (9/2/2022). 

 

 

Ratusan buruh PT Royal Coconut Gorontalo melakukan aksi mogok kerja sebagai protes atas keputusan 

perusahaan tersebut yang menurunkan besaran Tunjangan Hari Raya (THR) dari jumlah Upah Minimum 

Pemerintah (UMP) di tahun 2022.Informasi yang diterima Kronologi.id, aksi mogok kerja yang dilakukan 

karyawan borongan dan karyawan harian PT Royal Coconut Gorontalo telah berlangsung sejak Jumat, 4 

Februari hingga saat ini.Sekretaris Serikat Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi 

Gorontalo, Rawis Manoe, mengatakan, aksi tersebut akan terus dilakukan hingga permintaan buruh 

ditindaklanjuti oleh perusahaan."Jumlah yang mogok kerja lebih dari 600 buruh. Kami sepakat menolak 

keputusan perusahaan. Aksi mogok kerja akan terus dilakukan hingga permintaan kami terealisasi," tegas 

Rawis saat ditemuli di Desa Ombulo kompleks pabrik tepung kelapa milik PT Royal Coconut Gorontalo, 

Rabu (9/2/2022).Menurut Rawis, alasan perusahaan menurunkan jumlah THR dari nilai UMP berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja adalah bentuk kekeliruan."Undang-Undang Cipta kerja ini masih 

cacat formil, belum bisa digunakan. Artinya perusahaan keliru dalam mengambil keputusan, karena 

undang-undang itu masih dalam proses pengujian selama dua tahun," jelas Rawis.Kendati demikian, 

pihaknya tetap membuka ruang mediasi antara buruh dan perusahaan dengan sejumlah syarat 

ketentuan yang harus dipenuhi PT Tri Jaya Tangguh."Kami ingin mediasi dengan perusahaan. Jika ingin 

buruh tidak mogok kerja, maka syaratnya THR harus tetap mengacu pada UMP seperti tahun-tahun 

sebelumnya. Dan meminta Manajer HRD dipecat. Dia biang kerok dari masalah ini," tegas 

Rawis.Kronologi.id telah berupaya meminta konfirmasi kepada PT Royal Coconut Gorontalo. Namun 

hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dari pihak terkait.Penulis: Even Makanoneng 
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